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 کلیات -1
 منابع اسالمی:

 ْلَحْوَض )كمال الدين و ِكَتاَب اهللَِّ َو ِعْتَرِتي َأْهَل َبْیِتي َو َلْن َيْفَتِرَقا َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ ا الثََّقَلْینِ  ِفیُكمُ  َتاِرٌك ِإنِّي :َقاَل النَِّبيُّ ص

 (932، ص: 1تمام النعمة، ج

 

 ـ کتاب1

 ـ سنت:9

 گفتار، رفتار و تقرير معصومین علیهم السالم سنت شامل:

 کتب اربعه : الکافی ـ من اليحضره الفقیه ـ استبصار تهذيب برخی منابعی که به جمع آوری سنت پرداخته است:

 صحیفه سجاديه نهج البالغه و

 

 معرفی برخی منابع سنت:

 :الکافی

 ق(. 392ترين علماى شیعه، در آغاز قرن چهارم هجرى) متوفاى از ابو جعفر، محمد بن يعقوب كلینى رازى، از برجسته

 سال تالش در تدوين كتاب كافى 92حاصل

 ائمه) ع( رسیده است.كتاب كافى، به زبان عربى و شامل مجموعه روايات اصول و فروع دين است كه از 

 باشد كه در عصر غیبت صغرى نگاشته شده است.هاى روايى شیعه مىترين و معتبرترين كتابكتاب كافى، از قديمى

هزار روايت است كه اين تعداد روايت از تمام روايات صحاح سته نیز بیشتر است. روايات  11كتاب كافى شامل بیش از 

 سه بخش اعتقادات، احكام و اخالق جاى داد.طور كلى در توان بهكافى را مى

 من ال یحضره الفقیه:

هاى برجسته علماى شیعه در قرن چهارم مولف شیخ صدوق، ابو جعفر محمد بن على بن حسین بن بابويه قمى، از چهره

 (381ـ  323هجرى )

 : مجموعه روايات اهل بیت علیهم السالم درباره مسائل فقهى و احكام شرعى. موضوع

 .یخ صدوق در اين كتاب روايات فقهى را كه از ديدگاه خود صحیح و معتبر بوده جمع آورى نموده استش

 هزار روايت نقل كرده است كه عموما در باره مباحث فقهى و احكام شرعى است. 1شیخ صدوق در اين كتاب حدود 

 تهذیب

  012ـ  383 ، در خراسان،«شیخ الطائفه» ابو جعفر محمد بن حسن طوسى، معروف به

 او از ستارگان بسیار درخشان جهان اسالم است و در فقه و اصول، حديث، تفسیر، كالم و رجال تالیفات فراوان دارد. 



 نگاشته است.« االستبصار» شیخ طوسى، اين كتاب را قبل از كتاب

 حديث است. 13322باب و  323كتاب، در ده جزء تنظیم شده است و شامل 

اى ندارد و فقط به بیان فروع و احكام شرعى؛ يعنى از اول تا آخر فقه و ، به مباحث اصول عقايد اشارهمؤلف، در اين كتاب

 از كتاب طهارت تا كتاب ديات پرداخته است.

 اإلستبصار فیما اختلف من األخبار

 مولف شیخ الطائفه، شیخ طوسى

وارد شده و روايتى نیز بر خالف آن آمده، جمع شیخ طوسى در اين كتاب كلیه رواياتى را كه در مباحث گوناگون فقهى 

 كرده است. 

به عبارتی ديگر؛ ايشان روايات متعارض و مخالف را جمع آورى و به بررسى آنها پرداخته و روايات صحیح و غیر 

 صحیح را مشخص نمايد.

 ود.شیخ طوسى تعداد احاديث و روايات كتاب استبصار را خود مشخص كرده تا در آن كم و زياد نش

 روايت است. 3311اين كتاب شامل 

 « أخ القرآن» ـ نهج البالغه 2ـ2

هاى گهربار امیر المؤمنین و امیر بیان، على بن ابى طالب) ع( ، شامل سخنان و كلمات و نامه«نهج البالغة» كتاب شريف

 هاى گوناگون بیان فرموده يا براى افراد مختلف نوشته است. است كه در موقعیت

 ق(. 021 -332مند، سید رضى، ابو الحسن، محمد بن حسین موسوى است) اين كتاب ارزش گردآورنده

 ترتیب نهج البالغة

 نهج البالغة، داراى سه محور اصلى است:

 گردند: خطبه است كه از نظر زمانى به سه بخش تقسیم مى 932ها: تعداد آنها . خطبه1

 و...(. 132 -16 -3هاى الف. قبل از حكومت، مانند) خطبه

 و...(. 11 -13 -19 -3هاى ب. در هنگامه خالفت) مانند خطبه

 و...(. 128 -06 -123 -96 -91 -92هاى ج. دوران حكومت) مانند خطبه

 نامه است و تقريبا تمام آنها در زمان خالفت آن حضرت نوشته شده است. 62ها: تعداد آنها . نامه9

 كلمه است و از حیث موضوع بسیار متنوعند. 082ا . كلمات قصار يا قصار الحكم: تعداد آنه3

 صحیفه سجادیه

اند و امام محمد باقر علیه السالم اين كتاب شريف، مجموعه دعاهايى است كه امام زين العابدين علیه السالم انشا فرموده

 شنیده است.و آنها را مى اند و امام جعفر صادق علیه السالم نیز در مجلس حاضر بودهها را نوشتهفرزند بزرگوارشان آن

 نیز، نوشته است. -برادر آن حضرت -صحیفه سجاديه را عالوه بر امام محمد باقر علیه السالم، زيد بن على علیه السالم

 باشد.دعا است كه شامل مباحث عرفانى، اخالقى، اعتقادى، اجتماعى و سیاسى مى 30كتاب صحیفه سجاديه داراى 

ست ملقب گرديده ا و زبور آل محمد صلى اهلله علیه و آله و سلم انجیل اهل بیتن علماى شیعه به كتاب صحیفه سجاديه در میا

اند ) در برابر نهج يعنى خواهر قرآن وصف نموده اخت القرآنو در بسیارى از اجازات علماى امامیه نیز اين كتاب را به

 .اند(يعنى برادر قرآن گفته« اخ القرآن» البالغه كه آن را

عنوان برخی نیايشهای صحیفه: حمد و ثناى خداى عز و جل، درود بر حامالن عرش و مالئکه، دعاى در حق خود و 

 دوستان، دعا برای حوادث مهم و انده بار، طلب حاجت از خداى تعالى، دعا برای پدر و مادر و فرزندان

 



 

 چیستی تفسیر 

یان معنای خاصی از لفظ به ذهن نمی رسد و نیازمند بررسی و تفسیر به معنی کشف، اظهار و پرده برداری است زيرا ب

 کشف است يعنی بايد لوازم آشکار و غیر آشکار کالم مورد بررسی قرار گیررد تا پیام استخراج شود

 در لغت:

 باشد به معنای کشف و ظهور است.« سفر»باشد به معنای روشن کردن است و اگر از ريشه « فسر»اگر از ريشه 

 ح:در اصطال

چه آنکه الفاظ مشکل باشد يا غیر مشکل و چه آنکه در معنای  معنای آیات قران و کشف مقصود آیاتعبارت است از بیان 

 مراد ظهور داشته باشد يا نداشته باشد

 هدف علم تفسیر فهم و توضیح مفاهیم و مقاصد آيات قرآن است.

 قران به دلیل وجود مطالب ذيل در قران: لزوم تفسیر 

 کلیات مانند نماز و ن اصولبیا  -1

 سبک خاص دربیان مطالب ) پراکندگی مطالب، ادبیات خاص( -9

 معرفی امور فراطبیعی مانند فرشتگان و عرش  -3

)ان للقران ظهرا وو بطنا و لبطنه بطن الی سبعة ابطن( تفسیر و و جود ظاهر و باطن برای آنژرفای نامحدود قران  -0

 صافی

 یازمند دقت روشمند استفصاحت و بالغت آن ن -3

 وجود اشاره های علمی، تاريخی. مانند اسرار آفرينش و نسی و تأتوا البیوت من ظهرها  -1

 به تصريح آيات قران، پیامبر مبین قران است.

 (00و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ) نحل 

 روشهای تفسیری 

 الف( روش هاى تفسیرى ناقص                

 روش تفسیر قرآن به قرآن -1

        نیز معروف است نقلی روش اول و دوم به روشروش تفسیر روايى )تفسیر بر اساس سنهت(                    -9 

 روش تفسیر علمى )تفسیر با استخدام علوم تجربى در فهم قرآن( -3 

 شهودى(، رمزى، باطنى، صوفى، روش تفسیر اشارى )عرفانى -0

 فسیر عقلى و اجتهادىروش ت -3 

 روش تفسیر به رأى )روش ممنوع در تفسیر قرآن( -1 

 

  روش تفسیر كامل قرآن:ب( 

روشى است كه در آن از همه ى روش هاى صحیح تفسیر )روش هاى پنج گانه نخست ، مقصود از روش تفسیر كامل قرآن

يافت و بیان شود. و در حقیقت براى تفسیر صحیح و كه در بالا آمد( استفاده مى شود تا مقصود آيات به طور همه جانبه در

 معتبر قرآن بايد از همه ى روش هاى صحیح )پنج گانه( در جاى مناسب آن استفاده كرد. 



مثلا روايتى در مورد آيه ى خاص قرآن وجود ، ها در مورد برخى آيات كاربرد نداشته باشدروش البته ممكن است برخى

مى )علوم تجربى( در يك آيه يافت نشود. پس »روش كامل« در مورد آن دسته از آياتى كاربرد نداشته باشد و يا نكته ى عل

 بهره جست -تا حده امكان -دارد كه بتوان از روش هاى مناسب و متعدهد

 تقیسم بندی تفاسیر از ديدگاههای مختلف 

 مذاهب تفسرى: تفسیر اسماعیلیه/ تفسیر شیعه اثنى عشرى/ و... -1 

 فسیرى: تفسیر معتزله/ تفسیر اشاعره و....مكاتب ت -9 

 سبك هاى تفسیرى : تفسیر ادبى/ تفسیر فقهى/ تفسیر فلسفى/ تفسیر اجتماعى/ تفسیر اخلاقى/ تفسیر تاريخى/ تفسیر علمى -3 

 جهت گیرى هاى تفسیرى )اتجاهات(: تفسیر معنوى و تربیتى/ تفسیر جهادى/ تفسیر تقريبى/ تفسیر سیاسى  -0 

متوسط و مفصل/ تفسیر جامع و ، ب هاى تفسیرى )شیوه نگارش(: تفسیر ترتیبى/ تفسیر موضوعى/ تفسیر مختصراسلو -3

 غیر جامع/ تفسیر مزجى 

 :روش تفسیر قرآن به قرآن 

يكى از اقسام روش نقلى ، روش تفسیرى قرآن به قرآن است. اين روش، يكى از پر سابقه ترين روش هاى تفسیر قرآن كريم 

 شمار مى آيد. چه اين كه روش نقلى تفسیر را به دو شاخه:  تفسیر به

تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر قرآن به روايت تقسیم كرده اند. در مورد كمتر روش تفسیرى همچون اين روش اتفاق وجود 

 دارد. 

كمك يا به وسیله ى آيات يعنى آيات قرآن را به ، مقصود از »به« در عنوان »تفسیر قرآن به قرآن« استعانت يا سببیهت است

 ديگر توضیح دادن و مقصود آن را مشخص ساختن.

 سیر آيه ديگر قرار گیرد. فبه عبارت ديگر: آيات قرآن منبعى براى ت

 سابقه تفسیر قران به قران

 سابقه اين تفسیر به پیامبر و اهل بیت بازمیگردد 

 عظیمدر تفسیر لم يلبسوا ايمانهم بظلم فرمودند: ان الشرک لظلم  

 حمله و فصاله ثالثون شهرا ـ و فصاله فی عامینشش ماه است. ی كوتاه ترين مدت باردار 

« به آيه ى 1امام باقر علیه السهلام نیز در مورد قصر نماز مسافر در توضیح آيه َفَلْیَس َعَلْیُكْم ُجناٌح َأْن َتْقُصُروا ِمَن الصََّّلاِة »ـ 

 ِبِهماٌ استدلال كردند. و با تفسیر قرآن به قرآن وجوب نماز قصر را اثبات كردند  َفلا ُجناَح َعَلْیِه َأْن َيطََّّوَََّّف

المیزان )علهامه طباطبايى( و تفسیر القرآني للقرآن )عبد الكريم خطیب( و آلاء الرحمن )بلاغى( اين  تفسیر قران به قران:

 روش را روش اصلى خود قرار دادند. 

  روش تفسیر روایى قرآن 

يكى از كهن ترين و رايج ترين روش هاى تفسیرى است. اين شیوه ى تفسیرى يكى از اقسام ، روايى قرآن روش تفسیر

 »تفسیر مأثور« و »تفسیر نقلى« است. 

 تفسیر به مأثور يا تفسیر نقلى را به چهار قسم تقسیم كرده اند:، صاحب نظران روش هاى تفسیرى

 اول: تفسیر قرآن به قرآن 

 ه سنهت دوم: تفسیر قرآن ب

 سوم: تفسیر قرآن براساس سخنان صحابه پیامبر صلهى اللهه علیه و آله. 

 چهارم: تفسیر قرآن بر اساس سخنان تابعین 

. ولى مقصود از روش تفسیر روايى همان تفسیر قرآن به سنهت است. پس مقصود از روايت »قول و فعل و تقرير« معصوم 

 و امامان علیهم السهلام( است، )اعم از پیامبر صلهى اللهه علیه و آله



 :تفسیر روايی 

 ق(  326تفسیر على بن ابراهیم قمى )

 ق( 326و فرات كوفى )زنده در سال 

 ق(  1126سید هاشم حسینى بحرانى )م ، تفسیر البرهان في تفسیر القرآن

  :كاربردهاى روایات تفسیرى 

 آیه لغات برخی تفسیر و توضیح  -1

 ِحجُُّّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتطاَع ِإَلْیِه َسِبیًلا : َو ِللََِّّه َعَلى النََّّاِس 

»الزاد و الراحلة« »توشه و مركب سوارى« استطاعت: در حديثى از پیامبر صلهى اللهه علیه و آله آمده است كه مقصود از  

 است.

 تطبیق آیه بر مصداق خاص  -9

 آيه را بیان مى كند.گاهى حدیث یكى از مصادیق الف( 

 م عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم .. فکفارته اطعا 

: »عباء لكله مسكین. «  »براى هر بینوا يك عبا است. « روشن است كه عبا يكى از فرمودپیامبر « کسوه»در مورد  

 مصاديق لباس است.

 آن مصداق نیست.هر چند كه معناى آيه منحصر در ، »اكمل و أتمه« آيه را بیان مى كندگاهى حدیث مصداق ب(  

امام على علیه السهلام ، مثال: اْهِدَنا الصِِّّراَط اْلُمْسَتِقیَم در احاديث حكايت شده كه مقصود از »صراط مستقیم« در اين آيه 

 )ائمه و پیامبران(است. 

  را بیان مى كند كه معناى آيه منحصر در آن مورد است و مصاديق ديگر ندارد.مصداق خاص آیه ، ى حدیثج( گاه

: ندع ابناينا و 11: ِإنََّّما َوِلیُُُّّكُم اللََُّّه َو َرُسوُلُه... ( و در مورد آيه ى مباهله )آل عمران/ 33مثال: در مورد آيه ى ولايت )مايده/ 

: انهما يريد اللهه لیذهب... ( احاديث متعدهدى وارد شده كه مصداق اين آيات 33ابنايكم... ( و در مورد آيه ى تطهیر )احزاب/ 

، ا امام على علیه السهلام و اهل بیت علیهم السهلام بیان كرده است. ولى اين آيات به گونه اى است كه با توجهه به رواياتر

 مصاديق ديگرى ندارد. 

 بیان جزییات آیات الاحكام:  -3

ى رسد و بر ما برخى مطالب جزيى آيه را توضیح مى دهد كه در متن قرآن نیست و از طريق سنهت به ما م، گاهى احاديث

 رکعات نماز و حج و ..حجهت است. 

 : بیان بطن و تاویل آیات:4

 کشتن ظاهری را بیان میکند ( من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی االرض فکانما قتل الناس جمیعا آيه)

چرا که زنده ساختن اما از روايات يک قاعده کلی استفاده می شود که گمراه کردن و هدايت افراد نیز مصداق ديگر آن است 

 و کشتن روح افراد است.

: المیزان الذی وضعه اهلل لالنام وراد شده از امام صادق علیه السالم  (،و وضع المیزان اال تطغوا فی المیزاندر مورد آيه )

 هو االمام الذی يحکم بالعدل

 )روش تفسیر عقلی ) اجتهادی 

) اگر خدا چنین باشد)دست داشته باشد( مخلوق ان هکذا کان مخلوقا : ال لو ک يداه مبسوطتان امام رضا در مورد آيه 

 خواهد بود نه خالق(

قرآن نیز  البته برخى آيات قرآن خود در بردارنده ى برهان هاى عقلى است مثل آيه ى: َلْو كاَن ِفیِهما آِلَهٌة ِإلََّّا اللََُّّه َلَفَسَدتا  خود

 يات فرا مى خواند. ها را به تفكهر و تعقهل و تدبهر در آانسان



ها و قراين مفسهران قرآن لازم ديده اند كه از نیروى فكر و استدلالبا توجه به وجود چنین آياتی در قران، 

 عقلى در تفسیر آيات قرآن استفاده كنند

امه عله، تفسیر المیزان، ق(  308مجمع البیان شیخ طبرسى )م ، ق( 012 -383تفاسیرى همچون تفسیر تبیان شیخ طوسى )

  ، آية اللهه مكارم شیرازى، .تفسیر نمونه، طباطبايى

 حده وسط تفسیر به رأى و تفسیر نقلى است، تفسیر عقلى

  تفسیر علمی 

، ها تعريف هاى متفاوتى از آن ارايه شده استها و اقسام مختلف است كه بر اساس آنروش تفسیر علمى قرآن داراى گونه

رآن و گاهى با عنوان تحمیل مطالب علمى بر قرآن از آن ياد شده است. اما مقصود ما در گاهى با عنوان استخراج علوم از ق

به عنوان ابزارى براى تفسیر و ، اين نوشتار همان استخدام علوم در فهم بهتر آيات قرآن است يعنى منبع علوم تجربى قطعى

ضوابط تفسیر صحیح رعايت شود و هیچ تحمیل يا  و در اين راستا تمام معیارها و، توضیح اشارات علمى آيات قرآن در آيد

 استخراجى صورت نپذيرد.

  روش تفسیر اشارى 

، روش تفسیر اشارى است كه با نام هاى گوناگون همچون روش باطنى، يكى از روش هاى پرسابقه ى تفسیر قرآن كريم

از اين تفسیر دارد. در مورد اين  شهودى و رمزى خوانده مى شود كه هر كدام اشاره به گونه ى خاصهى، صوفى، عرفانى

برخى اقسام آن ، اختلاف نظرهاى زيادى بین مفسهران و صاحب نظران وجود دارد. گروهى، روش تفسیرى و گونه هاى آن

را مى پسندند و تفسیر قرآن بدون استفاده از اين روش را قبول ندارند و گروه ديگرى اصلا اين روش را تفسیر قرآن نمى 

 رتبت با تأويل و باطن قرآن مى دانند. دانند بلكه م

 به معناى چیزى است كه از كلام استفاده مى شود بدون اين كه كلام براى آن وضع شده باشد. ، اشاره در اصطلاحـ 

 ؟ مقصود از تفسیر اشارى چیست-

از ظواهر قرآن و و بر اساس عبور ، »تفسیر اشارى به اشارات مخفى گفته مى شود كه در آيات قرآن كريم موجود است

اخذ به باطن استوار است. يعنى از طريق دلالت اشاره و با دوجه به باطن قرآن مطلبى از آيه برداشت و نكته اى روشن 

اشارات آيه لوازم كلام هستند كه از نوع دلالت ، كه در ظاهر الفاظ آيه بدان تصريح نشده است. به عبارت ديگر، شود

 التزامى به شمار مى آيند. « 

 و در برخى احاديث از امام على بن الحسین علیهما السهلام و امام صادق علیه السهلام حكايت شده كه: 

فالعبارة للعوام و الاشارة للخواص و ، »كتاب اللهه عزه و جله على أربعة أشیاء على العبارة و الإشارة و اللطايف و الحقايق

  اللطايف للأولیاء و الحقايق للأنبیاء«. 

خدا حاوی چهار )نوع معارف ( است: عبارات و الفاظ، اشارات و لطايف و حقايق. ظاهر و عبارات را عموم مردم کتاب 

 میفهمند. اشارات را خوص، لطايف را اولیاء و فهم حقايق مختص انبیا است.

 نمونه ای از تفسیر اشاری:

 موسی و خضر همراهی حکايتاستفاده ادب ازامام خمینى قدهس سرهه: 

 َأتََِّّبُعَك َعلى َأْن ُتَعلَِِّّمِن ِممََّّا ُعلِِّّْمَت ُرْشدًا َهْل

 گمراهی به اسم بازی و سرگرمیدر سوره ى يوسف: 

 َأْرِسْلُه َمَعنا َغدًا َيْرَتْع َو َيْلَعْب َو ِإنََّّا َلُه َلحاِفُظون

 معرفى برخى تفاسیر اشارى: 

لهه انصارى( مؤلهف: رشید الدين ابو الفضل ابن ابى سعید احمد كشف الأسرار و عدهة الأبرار )معروف به تفسیر خواجه عبد ال

 بن محمد بن محمود المیبدي 

 تفسیر القرآن الكريم منسوب به ابن عربى. 

 تفسیر شاه نعمت اللهه كرمانى 



 :تفسیر به رای 

ى تفسیر قرآن بر برخى افراد بر اساس نظرات شخصى يا هواهاى نفسانى و يا به خاطر حمايت از مكتب و مذهب خود در پ

 آن گونه كه خود مى خواستند بدون توجهه به قراين عقلى و نقلى به تفسیر آيات قرآن پرداختند.، آمده

از ظاهر اين گونه ،  حكايت شده است، برخى از روايات در مورد مذمهت تفسیر به راى از پیامبر صلهى اللهه علیه و آله

شروع شده بود و از اين رو ، به رأى از زمان پیامبر صلهى اللهه علیه و آله احاديث مى توان استفاده كرد كه روش تفسیر

 ايشان از اين روش ياد كرده و انجام دهندگان آن را سرزنش نموده است

 البتهه برخى از اين احاديث ناظر به افرادى است كه مكتبى در برابر اهل بیت علیهم السهلام در تفسیر قرآن گشوده بوده اند.  

ها و مفسهران همديگر را متههم به صرهاى بعدى نیز تفسیر به رأى در برخى از كتاب هاى تفسیر راه يافت و گاهى فرقهدر ع

تفسیر به رأى مى كردند. براى مثال برخى نويسندگان فخر رازى صاحب تفسیر كبیر و اخوان الصفا و برخى صوفیه و نیز 

 ى كرده اندگاهى اشاعره و معتزله را متهم به تفسیر به رأ

  جامع یا کاملتفسیر 

در اين نوع تفسیر جنبه های مختلف شامل امور لغوی، صرفی، اشتقاقی، نحوی، بیانی، کالمی، اصولی،فقهی، اسباب نزول 

 و بکارگیری همه اصول و قواعد و مبانی تفسیری مورد توجه قرار میگیرد.

 مجمع البیان تالیف ابو علی طوسی

 محمد طباطبايی المیزان تالیف عالمه سید

 

 روش تفسیر ترتیبی و موضوعی 

 ترتیبی: الف( 

 اين نوع تفسیر، شرح و توضیح آيات قران به ترتیب قران که از سوره حمد شروع و به سوره ناس تمام میشود.

 موضوعی:ب(  

 تفسیر موضوعی به سه قسم تقسم میشود: معرفتی، عصری يا عینی، سوره ای

 انواع تفسیر موضوعی:

 : موضوعی معرفتیتفسیر  -1

 بیشترين تفاسیر موضوعی به همین سیاق تالیف شده اند. 

مفسر موضوعاتی مانند: انفاق، شفاعت و ... از قران بدست می آورد و آياتی که در سوره های مختلف درباره آن موضوع 

 فصول آن اظهار نظر میکند.وجود دارد و جمع آوری و تحلیل میکند و در نهايت درباره علل ، اهمیت ، تاريخ و نتايج و 

 تفسیر موضوعی عصری: -9

تفسیر عینی يا عصری نوعی تفسیر موضوعی قران است که بهترين روش توجه به مسائل زمان خود را بیان میکند 

 بطوريکه موضوع تفسیری را از زمان و اجتماع اخذ میکنیم و نظر قران را درباره آن بررسی مینمايیم.

 فسیر: برخی از فوايد اين نوع ت

 ـ انسان تکامل را در تمام میدانهای زنديگی ناديده نمیگیرد

 ـ زمینه مناسبی براين نظريه جامع قران فراهم میشود

 تفسیر از حالت تکراری بیرون میآيد و همانند زمان و مسائل آن نو میشود.

 ـ با اين روش بین جاودانگی قران و مسائل جديد جمع میشود.

 



 ای: تفسیر موضوعی سوره( 3

در اين نوع از تفسیر هر سوره را بر اساس موضوعاتی که در آن سوره آمده است تقسیم بندی کرده و چند اصل و قاعده  

 را از آن استخرااج میکنیم 

 اثر سعید الحواء« االساس فی التفسیر» مانند تفسیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 قران چگونه کتابی است -2
 مقدمه

 يات آن کتاب استاعتبار هر کتابی به نويسنده آن و محتو

 هايی در کتابی که نوشته است دارد و در چه میزان؟در مرحله اول نويسنده کیست و چه ويژگی ها و مهارت

در مرحله دوم اين کتابی که فرستاده شامل چه مطالبی است . برای قشر خاصی است يا همه گیر است. نسخه يا ورژن چندم 

و چه نیازی از مخاطبین را برطرف میکند نیازهای اساسی يا نیازهای پیش پا کتاب است. اتقان و  صحت مطالب چطور است 

افتاده، اصال نیاز اساسی يا نیازهای اساسی چیست و آيا نیاز اساسی تر هم داريم. امروز بزرگترين مشکل يا نیاز فرد، جامعه و 

 مردم دنیا چیست؟

  کتاب خداقران 

  ما تقول في القرآن؟ فقال: هو کالم اهلل وقول اهلل وکتاب اهلل ووحي اهلل وتنزيله؛ قلت له الصادق)علیه السالم) يابن رسول اهلل

به امام صادق)علیه السالم) عرض کردم اي فرزند رسول خدا درباره قرآن چه میفرمايید؟ فرمود: قرآن سخن خدا، گفتار 

 .خدا، کتاب خدا، وحي الهي و نازل شده از سوي خداست

 )990) توحید صدوق، ص 

 کنند؛ آیاتي که نازل کننده قرآن را خداوند متعال معرفي مي 

 

ُلوُدُهْم َو ُقُلوُبُهْم ِإلي ِذْکِر اهللِّ ذِلَک ِلیُن ُجاهللُّ َنَزَل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِکتابًا ُمَتشاِبهًا َمثاِنَي َتْقَشِعُر ِمْنُه ُجُلوُد اَلِذيَن َيْخَشْوَن َرَبُهْم ُثَم َت

 «؛ 93ْهِدي ِبِه َمْن َيشاُء َو َمْن ُيْضِلِل اهللُّ َفما َلُه ِمْن هاد؛ زمر:ُهَدي اهللِّ َي

و خداوند نیکوترين سخن را به صورت کتابي همگون و قطعه قطعه فرو فرستاد که از )خواندن و شنیدن) آن، پوست بدن 

دلهاشان به ياد خدا نرم گردد. آن  آنان که از خداوندگارشان مي هراسند، منقبض شود و به لرزه درآيد؛ سپس پوستها و

 رهنمود خداست که هر که را خواهد 

 .»به آن راه نمايد و هر کس را خدا گمراه کند، او را هیچ راهنمايي نیست

  قرآن میدانند؛آیاتي که از نقش جمعي از فرشتگان در نزول قرآن سخن میگویند و به ویژه حضرت جبرئیل 

  :نظیر

 ِمیُن * َعلي َقْلِبَک ِلَتُکوَن ِمَن اْلُمْنِذِريَن؛ نَزَل ِبِه الُروُح اأَل



 ؛ 120، 123شعراء:

 روح االمین آن را بر قلب تو فرود آورد تا از بیم دهندگان باشي

 

 اهللکلماتو  اهللکالم 

 «؛ سوره توبه: َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِکیَن اْسَتجاَرَك َفَأِجْرُه َحتهي َيْسَمَع َکالَم اهللِّ 1آيه 

 »و اگر يکي از مشرکان از تو پناه خواست، پناهش ده تا سخن خدا را بشنود

 «سوره فتح: ُيِريُدوَن َأْن ُيَبِدُلوا َکالَم اهللِّ؛  13آيه  

 .و منظور، کالم خاصي است که خداي متعال درباره منافقان فرموده است» میخواهند سخن خدا را دگرگون سازند

 هللاکلماتو  اهللکالم 

 سوره کهف واژه کلمات بر قرآن اطالق شده است:  96در آيه 

 «َواْتُل ما ُأوِحَي ِإَلْیَک ِمْن ِکتاِب َرِبَک ال ُمَبِدَل ِلَکِلماِتِه؛

 آنچه را که از کتاب خداوندگارت به تو وحي شده، بخوان. براي کلمات او تبديل کننده )و دگرگون سازندهاي) نیست

 تنزیل 

 «؛ 129يُل َرِب اْلَعاَلِمیَن؛ شعراء:َوِإَنُه َلَتنِز

 ».و به راستي که آن قرآن فرود آمده از سوي خداوندگار جهانیان است

 «؛ 0َتْنِزياًل ِمَمْن َخَلَق اأَلْرَض َو الَسماواِت اْلُعلي؛ طه: 

 »)معارفي) فرود آمده از سوي کسي که زمین و آسمانهاي بلند را آفريد

 ج، گاهي در امور حقیقي غیر حسي به کار میرود؛ در برابر صعود و عرو» نزول

 مانند نزولي که به حقايق ماوراي مادهه نسبت داده میشود. 

نزول قرآن که از طرف خداوند متعال بر قلب پیامبر اکرم)صلى اهلل علیه وآله) نازل شده و از مقام علم الهي به مرحله الفاظ 

است؛ زيرا روشن است که نزول قرآن به معناي حرکت يک شيء جسماني از و مفاهیم بشري تنزل يافته از اين سنخ نزول 

 يک مبدأ مادي به مقصد مادي ديگر يا به معناي تنزل مقام و اعتبار حقیقت قرآن نیست

 وحي 

 کلمه وحي در دو آيه بر قرآن اطالق شده است: 

 «؛ 0ِإْن ُهَو ِإاَل َوْحٌي ُيوَحى؛ نجم:

 »که )بر او) القا و نازل میشود، نیستآنچه )پیامبر میگويد) جز وحي 

 «؛ 03ُقْل ِإَنما ُأْنِذُرُکْم ِباْلَوْحِي؛ انبیاء: 

 .»بگو همانا شما را با وحي بیم و هشدار میدهم

 پدیده وحی 

 شناخت پدیده وحی راه شناخت قران

 وحی در لغت:

الم خفى، اعالم در خفا، شتاب و عجله و به معانی مختلف از جمله اشارت، کتابت، نوشتن، رساله، پیغام، سخن پوشیده، ك

 هرچه از كالم يا نوشته يا پیغام يا اشاره كه به ديگرى القا و تفهیم شود. 



 ، )وحى پیامى پنهانى است كه بايد اشارت گونه و با سرعت انجام گیرد( . « اصل الوحى االشارة السريعة»

 « اإللهام وحیا اصل الوحى فى اللهغة كلهها اعالم فى خفاء و لذلك سمهى»

  وحى در قرآن 

 واژه وحى در قرآن به چهار معنى آمده است: 

 . اشاره پنهانى، همان معناى لغوى. 1

 : خوانیممى قرآن در( ع) زكريها ۀچنانكه دربار

 ، « َفَخَرَج َعلى َقْوِمِه ِمَن َاْلِمْحراِب َفَأْوحى ِإَلْیِهْم َأْن َسبُِّحوا ُبْكَرًة َو َعِشیًّا»

 را خدا شام و صبح( موهبت اين ۀاز محراب عبادتش به سوى مردم بیرون آمد و با اشاره به آنها گفت: )به شكران)او 

 ( . كنید تسبیح

 :هدایت غریزى 9

رهنمودهاى طبیعى كه در نهاد تمام موجودات به وديعت نهاده شده است. هر موجودى اعم از جماد، نبات، حیوان و انسان،  

 داند. اين هدايت طبیعى با نام وحى در قرآن ياد شده است: بقا و تداوم حیات خود را مى به طور غريزى راه

بِِّك لثََّمراِت َفاْسُلِكي ُسُبَل َري ِمْن ُكلِّ اَ َو َأْوحى َربَُّك ِإَلى َالنَّْحِل َأِن ِاتَِّخِذي ِمَن َاْلِجباِل ُبُیوتًا َو ِمَن َالشََّجِر َو ِممها َيْعِرُشوَن ُثمَّ ُكِل»

 1.« »ُذُلاًل. . 

آور آن آشكار، رود كه اثر شگفتهدايت طبیعى كه در نهاد اشیا قرار دارد، خود رازى نهفته از اسرار طبیعت به شمار مى

 . . .«َأْمَرها َسماٍء ُكلِّ ِفي َأْوحى َو». گويند وحى را آن كه است آن ۀولى منشأ و مبدأ آن پنهان از انظار بوده و شايست

 هام:ال -3

الهام يا سروش غیبی به اين نحو است که گاهی انسان پیامی را دريافت میدارد که منشا آن را نمیمداند به ويژه در حالت 

اضطرار که گمان میبرد راه به جايی ندارد، ناگهان درخشش در دل او پديد می آيد و راه را برای او روشن میکند و او را 

 از آن تنگنا بیرون می آورد.

 همان سروش غیبی است که از پشت پرده هستی به مدد انسان می آيد و عنايتهايی است از جانب پروردگاراين 

ِمَن اْلُمْرَسلیَن  ُه ِإَلْیِك َو جاِعُلوهُ ِإنَّا َرادُّو َو ال َتْحَزني َأْن َأْرِضعیِه َفِإذا ِخْفِت َعَلْیِه َفَأْلقیِه ِفي اْلَیمِّ َو ال َتخافي ُأمِّ ُموسى َو َأْوَحْینا ِإلى

 قصص  (6)

 السَّاِحِل َيْأُخْذُه َعُدو  ليُأمَِّك ما ُيوحى َأِن اْقِذفیِه ِفي التَّاُبوِت َفاْقِذفیِه ِفي اْلَیمِّ َفْلُیْلِقِه اْلَیمُّ ِب ِإْذ َأْوَحْینا ِإلى َو َلَقْد َمَننَّا َعَلْیَك َمرًَّة ُأْخرى

 ( طه32-36)  َعْیني َعَلْیَك َمَحبًَّة ِمنِّي َو ِلُتْصَنَع َعلىَو َعُدو  َلُه َو َأْلَقْیُت 

 هاى شیطان نیز به كار برده است: * قرآن وحى را به معناى وسوسه

 .«ُرورًا. . ُغ ِلَو َكذِلَك َجَعْلنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُدوًّا َشیاِطیَن َاإلِْْنِس َو َاْلِجنِّ ُيوِحي َبْعُضُهْم ِإلى َبْعٍض ُزْخُرَف َاْلَقْو»

 .«َو ِإنَّ َالشَّیاِطیَن َلُیوُحوَن ِإلى َأْوِلیاِئِهْم ِلُیجاِدُلوُكْم. . »و 

 : آمده ناس ۀاين گونه وحى شیطانى همان است كه در سور

 « . ِمْن َشرِّ َاْلَوْسواِس َاْلَخنِّاس َالَِّذي ُيَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر َالنِّاس ِمَن َاْلِجنَِّة َو َالنِّاس»

 . وحى رسالى:٤

 وحى بدين معنى شاخصه نبوهت است و در قرآن بیش از هفتاد بار از آن ياد شده است:  

 «َو َكذِلَك َأْوَحْینا ِإَلْیَك ُقْرآنًا َعَرِبیًّا ِلُتْنِذَر ُأمَّ َاْلُقرى َو َمْن َحْوَلها»

 «ْیَك هَذا َاْلُقْرآَنَنْحُن َنُقصُّ َعَلْیَك َأْحَسَن َاْلَقَصِص ِبما َأْوَحْینا ِإَل»و  

 



 اند. اى هستند كه آمادگى دريافت وحى را در خود فراهم ساختهيافتهپیامبران مردان تكامل 

 فرمايد: در اين باره امام حسن عسكرى )ع( مى

 .« انه اهلل وجد قلب محمهد افضل القلوب و اوعاها فاختاره لنبوهته. . »

 قبلها و وسیعترين آنها يافت، بنابراين او را برای نبوت انتخاب کردخدای تعالی قلب حضرت محمد را بهترين 

 اند:پیغمبر اسالم )ص( فرموده

 « و ال بعث اهلله نبیها و ال رسوال حتهى يستكمل العقل و يكون عقله افضل من جمیع عقول امهته» 

 لترين امت خود بودخدای تعال رسول و پیامبری را نفرستاد مگر اينکه عقل او را کامل کرد و او عاق

 :جمع بندی 

 گیرد: رو، وحى چیزى نیست جز آگاهى باطن كه بر اثر سروش غیبى انجام مىازاين

 « .َن َاْلُمْنِذِريَنوَن ِمَنَزَل ِبِه َالرُّوُح َاألَِْمیُن َعلى َقْلِبَك ِلَتُك.« »ُقْل َمْن كاَن َعُدوًّا ِلِجْبِريَل َفِإنَُّه َنزََّلُه َعلى َقْلِبَك ِبِإْذِن َاهللِّ. . »

گیرنده پوشیده است، ولى منشأ وحى همانند الهام تابناك شدن درون در مواقع خاص است؛ با اين تفاوت كه منشأ الهام بر الهام

وحى، بر گیرنده وحى كه پیامبرانند روشن است و به همین علت، پیامبران هرگز در گرفتن پیام آسمانى دچار حیرت و 

 اند. د، چون آگاهانه و با آغوشى باز به استقبال آن شتافتهشوناشتباه نمى

هاى رسد وحى الهى است، نه وسوسهپرسد: چگونه پیامبر مطمئن شد آنچه به او مىزراره از امام جعفر صادق )ع( مى

 شیطانى؟ امام )ع( فرمود: 

 « تیه من قبل اهلله مثل الذى يراه بعینهانه اهلل اذا اتهخذ عبدا رسوال أنزل علیه السكینة و الوقار فكان الذى يأ»

هنگامی که خدای تعالی بنده ای را به عنوان رسول خود برمی انگیزد، سکینه و آرامشی به او عطا میکند که در نتیجه آن 

 هر چه از جانب خدا برای او می آيد مانند چیزی است که با چشمان خود میبیند.

كشف عنهم الغطاء. . .، )پرده »ان دانستند كه پیامبرند؟ امام )ع( در پاسخ فرمود: در حديثى ديگر سؤال شد: چگونه پیامبر 

 از میان برداشته شد( . 

 به و ردهك طى را الیقین عین و گذشته الیقین علم لهد از مرحبه عبارت ديگر پیامبران بعد از اينكه به پیامبرى مبعوث شدن

 . اندرسیده الیقین حق لهمرح

 اقسام وحى رسالى  

 مطابق قرآن وحى رسالى سه گونه است: 

ُه َعِلي  َحِكیٌم َو َكذِلَك َأْوَحْینا  ما َيشاُء ِإنََّو ما كاَن ِلَبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه َاهللُّ ِإاله َوْحیًا َأْو ِمْن َوراِء ِحجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل َفُیوِحَي ِبِإْذِنِه»

 «ِإَلْیَك ُروحًا ِمْن َأْمِرنا

 . القاى مستقیم و بدون واسطه وحى بر قلب پیامبر )ص( حى مستقیمو. 1

 « انه روح القدس ينفث فى روعى»پیغمبر اسالم )ص( در اين باره گويد:  

اى كه كسى جز او نشنود. اين گونه شنیدن صوت و نديدن صاحب . رسیدن وحى به گوش پیامبر به گونهخلق صوت. 9

از آن ياد شده « َأْو ِمْن َوراِء ِحجاٍب»گويد و به همین علت با تعبیر رده سخن مىصوت مانند آن است كه كسى از پس پ

 است. وحى بر حضرت موسى )ع( به ويژه در كوه طور چنین بود و نیز بر پیغمبر اسالم )ص( در لیلة المعراج. 

آورد؛ چنانكه در قرآن آمده رودمى. جبرئیل، پیام الهى را بر روان پاك پیغمبر اكرم فالقاى وحى به وسیله فرشته وحى. 3

 «َفِإنَُّه َنزََّلُه َعلى َقْلِبكَ »و « َنَزَل ِبِه َالرُّوُح َاألَِْمیُن َعلى َقْلِبَك»است: 

  كیفیت نزول وحى 

شد و از كرد و از شدت سنگینى بار بدنش داغ مىپیغمبر )ص( هنگام نزول وحى مستقیم، بر خود احساس سنگینى مى

شد و به نزديك زمین گشت و اگر بر شترى يا اسبى سوار بود، كمر حیوان خم مىعرق سرازير مىپیشانى مباركش 

 رسید. مى



افكند كرد، گويد: در آن حال سر خود را فرومىشد و رنگ او تغییر مىهنگام نزول وحى صورت پیامبر )ص( منقبض مى

شد، آن بر زانوى كسى بود، در آن حال وحى نازل مىشد كه زانوى پیغمبر )ص( كردند. گاه مىو صحابه نیز چنین مى

شد؛ چون از حقیقت وحى آگاه دانیم چرا پیامبر )ص( دچار اين حالت مىشخص تحمل زانوى پیغمبر را نداشت. ما نمى

 نیستیم

  کتابت وحی 

ا چه در مكه و چه در پیغمبر اكرم )ص( به كاتبانى نیاز داشت تا در شئون مختلف از جمله وحى براى او كتابت كنند؛ لذ

دار كتابت مخصوصا كتابت وحى شد؛ كسى كه در مكه عهده اولینترين باسوادان را براى كتابت انتخاب فرمود. مدينه زبده

)ع( بود و تا آخرين روز حیات پیامبر به اين كار ادامه داد. پیامبر )ص( نیز اصرار فراوان داشت تا علّى بن ابى طالب 

 شود، نوشته و ثبت نمايد تا چیزى از قرآن و وحى آسمانى از على دور نماند. مى على، آنچه را نازل

بود. او قبال در زمان جاهلیت نوشتن را أبّى بن كعب انصارى دار كتابت وحى گرديد، عهده مدینهاولین كسى كه در 

 دانست.مى

ودند و ديگر كاتبان وحى، در مرتبه بعد قرار ، علىه بن ابى طالب، أبىه بن كعب و زيد بن ثابت بترین كاتبان وحىعمده

 داشتند. 

 تنظیم آیات و سور 

گرديد و هر سوره با نزول بسم اهلل آغاز يافته و با نزول بسم اهلل جديد اى منظم و مرتب، در هر سوره ثبت مىها به گونهآيه

شد. در عهد رسالت ر ثبت و ضبط مىها با اين رويه هريك جدا و مستقل از يكديگشد و سورهختم آن سوره اعالم مى

 ها صورت نگرفت. گونه نظم و ترتیبى میان سورههیچ

هاى پراكنده بدون فرمايد: قرآن به صورت امروزى در عهد رسالت ترتیب داده نشده بود، جز سورهعالمه طباطبايى مى

 د داشت.هايى كه در دست اين و آن بود و در میان مردم به طور متفرق وجوترتیب و آيه

  نزول قرآن 

 نزول قرآن تدريجى، آيه آيه و سوره سوره، بوده و تا آخرين سال حیات پیغمبر )ص( ادامه داشته است. 

ى شده، آياتشدند، براى رفع آن يا أحیانا پاسخ به سؤالهاى مطرحرو مىداد يا مسلمانان با مشكلى روبههرگاه پیشامدى رخ مى

نامند كه دانستن آنها براى ين مناسبتها و پیشامدها را اصطالحا اسباب نزول يا شأن نزول مىشد. ااى نازل مىچند يا سوره

 فهم دقیق بسیارى از آيات ضرورى است.

سازد؛ زيرا صحف ابراهیم و الواح موسى يكجا نازل شد و همین اين نزول پراكنده، قرآن را از ديگر كتب آسمانى جدا مى

ان گفتند: چرا ، )و كافر.« َو قاَل َالَِّذيَن َكَفُروا َلْو ال ُنزَِّل َعَلْیِه َاْلُقْرآُن ُجْمَلًة واِحَدًة. . »يد: امر موجب عیبجويى مشركان گرد

 تَكذِلَك ِلُنَثبَِّت ِبِه ُفؤاَدَك َو َرتَّْلناُه َتْرِتیاًل ، )اين به خاطر آن اس»شود؟ . . .( . در جواب آنها آمده: قرآن يكجا بر او نازل نمى

 رو( آن را بتدريج بر تو خوانديم( . كه قلب تو را به وسیله آن محكم داريم و ) ازاين

را از هم جدا كرديم  )و قرآنى كه آياتش« َو ُقْرآنًا َفَرْقناُه ِلَتْقَرَأُه َعَلى َالنِّاس َعلى ُمْكٍث َو َنزَّْلناُه َتْنِزياًل»گويد: در جاى ديگر مى

 بخوانى و آن را بتدريج نازل كرديم( .  تا آن را با درنگ بر مردم

  بودن نزول قرآن، اين است كه پیغمبر اكرم )ص( و مسلمانان احساس كنند همواره مورد عنايت خاص حكمت تدریجى

 . باشد داشته تداوم آنان دلگرمى و است برقرار تعالى حق با آنان ۀپروردگار قرار دارند و پیوسته رابط

 .« بَِّك َفِإنََّك ِبَأْعُیِننا. . ِاْصِبْر ِلُحْكِم َر َو»

 مايی)در راه ابالغ حكم پروردگارت صبر و استقامت كن چرا كه تو در حفاظت 

 نام های قران 

 از آن ياد میکنند، » اسامي«مفسران و دانشمندان علوم قرآني در باب تعداد عناوين و اوصاف قرآن که بیشتر با تعبیر 
 عنوان دانسته و جمعي ديگر، اين عناوين را محدود به تعدادي  22آنها را بیش از آراي مختلفي دارند. برخي شمار 

 اندك کرده اند 
 کساني که فقط تعداد انگشت شماري از واژه هاي اطالق شده بر قرآن، مانند کتاب، قرآن، ذکر و فرقان را به عنوان 

 در نظر داشته اندرا » عنوان مستقل«يا » اسم خاص مشهور«اسامي قرآن ذکر کرده اند، 



  کتبوکتاب 

 

 ؛9در چهل و هفت مورد بر قرآن اطالق شده است؛ مانند: ذِلَک اْلِکتاُب ال َرْيَب ِفیِه ُهدي ِلْلُمَتِقیَن؛ بقره:» الکتاب«کلمة 

 مصدر است و لغتشناسان معناي اصلي آن را گرد آوردن و ثبت کردن دانسته اند، ولي در کاربرد رايج آن، » کتاب
معناي نوشتن و نیز نوشته )معناي اسم مفعولي) به کار میرود که منظور خداوند از واژه کتاب در مورد قرآن معناي به 

 ) استنوشتهاخیر )

 قرآن 

 
بار در قرآن آمده که در همه موارد، منظور همین کتاب شريف است؛ مانند: َشْهُر َرَمضاَن اَلِذي ُأْنِزَل  05» القرآن«کلمة 

 «؛ 133آُن؛ بقره:ِفیِه اْلُقْر

 بار در مورد اين کتاب به کار رفته است.   13بدون الف و الم نیز » قرآن«کلمه  

مورد ديگر به معناي  چهارو در  خواندنيمورد مراد، مطلق  سهمورد ديگر کلمه قرآن به کار رفته که در  هفتدر 

 ) آمده است.خواندنمصدري )

 وجه نامگذاری به قران 

و مردم بايد پیوسته متوجه خواندن آن باشند و نبايد آن را متروك بگذارند. اين بایسته خواندن است شایسته و چیزي  -1

 امر، زمینه متواتر شدن قرائت قرآن را فراهم و مصونیت آن را از تحريف تضمین میکند.

الفاظ درآيد؛ ولي خداي  است و مقام آن باالتر از آن است که به صورتعلم الهي اي از کالم، بلکه اين کتاب مرتبه -9

متعال منت نهاد و آن را تنزل داد تا به صورت الفاظ خواندني درآمد، و اطالق نام قرآن بر آن براي آگاهي دادن به اين 

 زخرف میفرمايد: 3مطلب است؛ چنانکه در آيه 

 ِإَنا َجَعْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبًیا َلَعَلُکْم َتْعِقُلوَن؛  

ت است که اين کتاب را خداوند متعال براي پیامبر)صلى اهلل علیه وآله) خوانده است؛ چنانکه در اين وصف، بدان جه -3

 «: َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاَتِبْع ُقْرآَنُه؛ 13سوره قیامه آيه 

 »پس آنگاه که آن را خوانديم، خواندش را پي گیر

زودي )با الهام قرائت به تو) تو را به خواندن )آيات خود) به «میفرمايد:َسُنْقِرُئَک َفال َتْنسي؛  1و در سوره اعلي آيه  

 ».وامیداريم، پس فراموش نخواهي کرد

و از آن استفاده میشود که اين کتاب شريف، با همین الفاظ خاص بر پیامبر)صلى اهلل علیه وآله) نازل شده است؛ نه اينکه 

 حضرت باشد. فقط معناي آنها به قلب مبارکش القا شده و الفاظش از خود آن

 در میان اين وجوه، دو وجه اخیر نزديکتر به واقع به نظر میرسند

 مبین،بیان،بینات 

 ؛                نوري روشنگر به سوي شما فرو فرستاديم160َوَأْنَزْلنا ِإَلْیُکْم ُنورًا ُمِبینًا؛ نساء:

 کتاب روشنگر است ؛                 آن آيات1ِتْلَک آياُت اْلِکتاِب اْلُمِبیِن؛ يوسف:

 آل عمران                  اين )قرآن) روشنگري براي مردم است 133« هذا َبیاٌن ِللنِّاس؛ 

 نحل     بر تو کتاب را فرو فرستاديم که بیانگر همه چیزاست32َوَنَزْلنا َعَلْیَک اْلِکتاَب ِتْبیانًا ِلُکِل َشْيء 

 آمد سورة انعام   براي شما دلیل روشني از سوي خداوندگارتان 136« َفَقْد جاَءُکْم َبِیَنة ِمْن َرِبُکْم؛ 

 بقره                      و داليل روشني از هدايت 133« َوَبِینات ِمَن اْلُهدي؛ 

اطالق بیان و تبیان بر قرآن، بدين لحاظ است که اين کتاب، همة حقايقي را که بشر بايد از آنها آگاه باشد و بدون آگاهي از 

 ؛ روشن میکندسعادت را بپیمايد، تواند راه ها نميآن



 نیز روشن ساختن اموري است که بیان آنها در شأن قرآن میباشد» ِتْبیانًا ِلُکِل َشْيء«و ظاهرًا منظور از 

 مقیهد است و قید آن، از قراين مقامي و مناسبت حکم و موضوع فهمیده میشود؛ » شيء«کلمة 

و از هر چیز )مربوط به حکومت) به «نمل که میفرمايد: َوُأوِتَیْت ِمْن ُکِل َشْيء؛  93در آيه » کل شيء«چنانکه منظور از  

 ، همة لوازم سلطنت است، نه همه اشیاي جهان هستي»او )ملکه سبا) داده شده بود

 عظیم 

 

 اَك َسْبعًا ِمَن اْلَمثاِني سوره حجر، براي قرآن صفت واقع شده است: َوَلَقْد آَتْین 36اين کلمه فقط در يک مورد، در آيه 

 .»و قرآن بزرگ را داديم» سبع مثاني«و به تحقیق به تو «َواْلُقْرآَن اْلَعِظیَم؛ 

اي از علم به لحاظ حقیقت آن، که مرتبه، هم »عظیم«توصیف قرآن کريم به  .عظیم صفت مشبهه و به معناي بزرگ است

 ستالهي است، و هم به لحاظ اهمیتش در تکامل انسان ا

 کریم،مجید،مبارک 

 .»به راستي که آن )کتاب) قرآن ارجمند است«ِإَنُه َلُقْرآٌن َکِريٌم؛ 

 .»بلکه آن قرآن پربرکت است«؛ 91؛ َبْل ُهَو ُقْرآٌن َمِجیٌد؛ بروج:»ق؛ سوگند به قرآن پربرکت«؛ 1ق َواْلُقْرآِن اْلمِجیِد؛ ق:

 ».و اين کتاب بابرکتي است که آن را فرو فرستاديم«؛ 133و  29َوهذا ِکتاٌب َأْنَزْلناُه ُمباَرٌك؛ انعام:

به معناي پرارزش، ارجمند و گرامي است اتصاف قرآن به کريم به لحاظ مقام واال و ارجمندش نزد پروردگار و  کریم

 .فراواني خیرات و برکات آن براي مردم است

لحاظ وسعت رحمت وجود او، و وجه  به» مجید«) و توصیف ذات الهي به 9وسعت است)» مجد«گويا اصل معناي 

 وسعت برکات آن استتوصیف قرآن به مجید، 

 به مکاني گفته میشود که آب » ِبْرکه«به معناي بابرکت و اصل معناي برکت، ثبوت است.  مبارك

اکه ) قرآن به مبارك وصف میشود؛ چر0در آن جمع شده )از جريان افتاده و ثابت شده) باشد و برکت، يعني خیر ثابت.)

 شمار استمنبع و مجمع خیرات ثابت بي

 احسن الحدیث 

 

 سوره زمر درباره قرآن به کار برده شده و به معناي بهترين سخن است: 93الحديث يک بار در آيه احسن

 «اهللُّ َنَزَل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِکتابًا ُمَتشاِبهًا؛  

 »دخداوند، بهترين گفتار را به صورت کتابي همگون فرو فرستا

 عزیز 

 

 «سوره فصلت :         ِإَنُه َلِکتاٌب َعِزيٌز ال َيْأِتیِه اْلباِطُل ِمْن َبْیِن َيَدْيِه َو ال ِمْن َخْلِفِه؛  01آيه 

 ». و راستي که آن )قرآن) کتابي شکست ناپذير است که باطل به هیچ وجه به آن روي نمیآورد

 .نیرومند، غالب و شکست ناپذیر استه شده و معناي آن دشوار، به معناي زمین سخت گرفت» ارض عزاز«گويا عزيز از 

 میباشد. » ال َيْأِتیِه اْلباِطُل«در اينجا ظاهرًا معناي اخیر اراده شده است و مؤيهد آن، جمله 

 مهیمن 

 

 « مائده :                ُمَصِدقًا ِلما َبْیَن َيَدْيِه ِمَن اْلِکتاِب َو ُمَهْیِمنًا َعَلْیِه؛ 03آية 



 .»در حالي که تصديق کنندة کتابهاي پیشین و مشرف بر آنان است

گرفته شده است. برخي ريشه اصلي آن را » صار قیًّما وحافظًا علیه«به معناي » هیمن علي کذا«از » مهیمن«واژه 

 اند. دانسته» صار رقیبًا وشاهداً «به معناي » ايمن«

بر سایر و بدان جهت بر قرآن اطالق شده که اين کتاب  اظ گردیده استنوعي تسلط و اشراف در این واژه لحدر هر حال، 

و در نتیجه میتواند بعضي از احکام آنها را نسخ و بعضي ديگر را امضا و تثبیت  کتابهاي آسماني اشراف و سیطره دارد

 کتاب هستکند؛ البته از اطالق اين واژه بر قرآن نمیتوان نتیجه گرفت هرچه در کتب پیشین بوده در اين 

 علم 

 

 «؛ 103و  191در چهار مورد خطاب به پیامبر)صلى اهلل علیه وآله) آمده است که ما جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم؛ بقره:

سبب حصول علم را آنچه از علم به سوي تو آمد که تنها مصداق مورد نظر آيه از علم يا يکي از مصاديق آن و دست کم 

 میتوان قرآن دانست

 برهان 

 

 «سورة نساء:                 َقْد جاَءُکْم ُبْرهاٌن ِمْن َرِبُکْم؛  163آيه 

دلیل روشني است که جاي معناي برهان در اين آية شريفه، ». به تحقیق که برهاني از سوي خداوندگارتان برايتان آمده است

 و منظور از آن قرآن است اي باقي نگذاردشک و شبهه

 حكمت 

 جمعه  9آل عمران و  110بقره،  192اْلِحْکَمَة؛                          َوُيَعِلُمُهُم اْلِکتاَب َو

 درباره پیامبر)صلى اهلل علیه وآله) :  و کتاب و حکمت بديشان مي آموزد.

 سوره قمر  3و  0«    َوَلَقْد جاَءُهْم ِمَن اأْلْنباِء ما ِفیِه ُمْزَدَجٌر * ِحْکَمٌة باِلَغٌة َفما ُتْغِن الُنُذُر؛ 

و قطعًا از اخبار )گذشتگان) آنچه سبب انزجار )از کفر) است، برايشان آمد؛ حکمتي رسا، پس هشدارها سودي 

 .»بخشدنمي

همان حکمتهاي مندرج در کتاب و از باب ذکر که در چندين آيه بر الکتاب عطف شده، » الحکمة«منظور از کلمه 

 . ز کل استخاص بعد از عام، یا به تعبیر دقیقتر، ذکر جزء بعد ا

 سورة اسراء  32ذِلَک ِممها َأْوحي ِإَلْیَک َرُبَک ِمَن اْلِحْکَمِة؛                  

 »آن )سفارشها) از حکمتهايي است که خداوندگارت به تو وحي کردهفرمايد: بعد از چند دستور حکیمانه مي

شد، تضعیف میکند؛ زيرا اين آيات، حکمت خصوص حکمت نظري با» الحکمة«همین آيه نیز اين احتمال را که منظور از 

 .نظري و عملي را در بردارد

 (دستورهاي حکیمانه )حکمت عمليو  معارف یقیني )حکمت نظري(

 فرقان 

 آية اول سورة فرقان«   َتباَرَك اَلِذي َنَزَل اْلُفْرقاَن َعلي َعْبِدِه ِلَیُکوَن ِلْلعاَلِمیَن َنِذيرًا؛ 

اي براي جهانیان ود فرقان )جداسازنده حق از باطل) را فرو فرستاد تا هشدار دهندهخجسته باد کسي که بر بنده خ

 باشد

 به معناي اسم فاعل )جداکننده و تمییزدهنده) و به لحاظ تمییز دادن بین حق و باطل است

 فصل 

 طارق  13« ِإَنُه َلَقْوٌل َفْصٌل َوما ُهَو ِباْلَهْزِل؛ 

 .»یصله دهنده است و شوخي نیستو به راستي که آن )قرآن) گفتاري ف



سخن قاطِع جدا کننده حق از باطل است و جاي ابهام و تردید باقي مقصود از قول فصل بودن قرآن، اين میشود که 

 »قرآن شوخي و پوچ نیست و سخني جدي است«؛ از اين رو در ادامه میفرمايد: َوما ُهَو ِباْلَهْزِل؛ نمیگذارد

  عوجذيغیروقّیم 

 1َيْجَعْل َلُه ِعَوجًا َقِیمًا؛                    کهف:َوَلْم 

 ؛»انحرافو براي آن )قرآن) کژي قرار نداد؛ مستقیم و بي

 ؛93ُقْرآنًا َعَرِبًیا َغْیَر ِذي ِعَوج؛                زمر: 

 .»قرآني عربي بدون کژي و انحراف

 »َغْیَر ِذي ِعَوج«، و تقريبًا معادل با حراف و اعوجاجقّیم در آیة اول کهف، ظاهرًا به معناي مستقیم و بدون ان. 

 .آن را تأیید و تفسیر میکند» َوَلْم َیْجَعْل َلُه ِعَوجاً «است و جمله 

 الذکر 

 «ذِلَک َنْتُلوُه َعَلْیَک ِمَن اآلَياِت َوالِذْکِر اْلَحِکیِم؛ 

  »مت استآن )حقايق) که بر تو تالوت میکنیم، از آيات )الهي) و يادآوري با حک

 2ِإْن ُهَو ِإاَل ِذْکَري ِلْلَعاَلِمیَن؛ انعام:                       »ِذْکٌر ِلْلَعاَلِمیَن«

اطالق ذکر بر قرآن یا به این مناسبت است که مردم را به یاد خدا )یا همه آنچه را که باید به یاد داشته باشند) 

 ان یا مواعظ و اندرزهاي آنان است.اندازد؛ یا به جهت یادآوري و نقل داستان پیشینیمي

اگر تقابل آن را با غفلت در نظر بگیريم و به آياتي که منشأ سقوط و شقاوت انسان را غفلت میدانند توجه کنیم، همانند آيه: 

؛ بلکه از چارپايان گمراهترند. آنان اندآنان چون چارپايان«؛ 162ُأْوَلـِئَک َکاأَلْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضُل ُأْوَلـِئَک ُهُم اْلَغاِفُلوَن؛ اعراف:

، اهمیت اين وصف قرآن به خوبي ظاهر میشود. توضیح آنکه انسان در آغاز زندگي، مانند »اند)در واقع) همان بیخبران

 حیوانات تابع 
 و غرايز و امیال نفساني است و تمام همت او صرف ارضاي آنها میشود و افراد، معمواًل توجهي به راز آفرينش خود 

 هدف نهايي زندگي ندارند و دركهاي فطري و حضوري ايشان نیز مبهم و ناآگاهانه است. تعبیري که از اين حالت 
است، و نخستین هدف پیامبران و کتابهاي آسماني اين است که بشر را از اين حالت خارج » غفلت«حکايت میکند، همان 

 لیستأدوهم میثاق فطرته و يذکهروهم «ي و بیداري برسانند: سازند و به فکر و انديشه وادارند و به آگاهي، هشیار

 ».منسيه نعمته

 به عبارت ديگر، او را از مرز حیوانیت گذرانده، وارد قلمرو انسانیت کنند؛ بر اين اساس میتوان گفت  
و ما به تحقیق «؛ 16َفَهْل ِمن ُمَدِکٍر؛ قمر:که قرآن کريم هم به همین مناسبت، ذکر نامیده شده است: َوَلَقْد َيَسْرَنا اْلُقْرآَن ِللِذْکِر 

 قرآن را براي پند گرفتن آسان ساختیم. پس آيا پندپذيري هست؟

 موعظه 

 «سوره بقره:    َفَجَعْلَناَها َنَکااًل ِلَما َبْیَن َيَدْيَها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعَظًة ِلْلُمَتِقیَن؛  11آيه 

 ». رتي براي معاصران و آيندگان آنان و پندي براي پرهیزکاران قرار داديمپس )مسخ) آن )گروه از يهوديان) را عب

مايل  موجب رّقت و نرمي دل میشود؛ آن را به سوي خدا و پذیرفتن حقموعظه در حقیقت عبارت است از چیزي که 

 دارد؛ ساخته، از سرکشي، طغیان، تمرد و عصیان بازمي

 با عقل.به عبارت ديگر سر و کار آن با دل است نه 

 ،نذیربشیر 

 «فصلت :           َبِشیًرا َوَنِذيًرا َفَأْعَرَض َأْکَثُرُهْم َفُهْم اَل َيْسَمُعوَن؛  0آية 

 .»)قرآن کتابي است) بشارت و بیم دهنده؛ پس بسیاري از آنان روي گرداندند و در نتیجه حرف شنوي ندارند



ي شادکننده براي اهل ایمان و اطاعت، و خبرهاي ترس آور براي اطالق بشیر و نذیر بر قرآن بدین لحاظ است که خبرها

انگیزه فعالیتهاي انسان، ترس و امید است و فقط . اين اوصاف، از اين نظر اهمیت دارد که اهل کفر و عصیان را در بردارد

 شناختن حق و باطل براي انگیزش او کافي نیست؛

ي، گاهي عذاب و شکنجه ابدي و گاهي محرومیت از وصال محبوب البته منشأ ترس، گاهي آالم و رنجهاي زودگذر ماد

سرمدي است؛ چنانکه منشأ امید، گاهي لذتها و منافع دنیايي، گاهي نعمتهاي جاوداني و گاهي قرب و رضوان الهي است. 

دنیايي است و اند، ترسشان از محرومیت مادي و امیدشان به منافع مردمي که هنوز به آخرت و جهان ابدي ايمان نیاورده

 ضعفا و متوسطان از مؤمنان، ترسشان از عذاب دوزخ و امیدشان به خشنودي و نزديکي او است

قرآن شريف داراي همه گونه انذار و تبشیر متناسب با حال و فکر هر دسته از مردم است؛ از اين رو در اين باب، 

 تعداد، بینش و همت هاي متفاوت هستند، در بر دارد و جامعترين برنامه تربیتي را براي طبقات مختلف مردم که داراي اس

 هر کسي را با بیاني که درخور فهم و استعدادش باشد، به سوي کمال و سعادت سوق میدهد

 شفاء 

 «يونس:                 َيا َأُيَها الَناُس َقْد َجاءْتُکم َمْوِعَظٌة ِمن َرِبُکْم َوِشَفاء ِلَما ِفي الُصُدوِر؛  36

 ». م به تحقیق از سوي خداوندگارتان پند و بهبوديبخِش بیماريهاي درون برايتان آمداي مرد

 «اسراء:             َوُنَنِزُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنیَن؛ 39و آيه 

 ». و از قرآن آنچه که بهبوديبخش و رحمت براي مؤمنان است فرو فرستاديم

 «لت:           ُقْل ُهَو ِلَلِذيَن آَمُنوا ُهًدي َوِشَفاء؛ فص 00و آيه 

 )اي پیامبر) بگو آن )قرآن) براي کساني که ايمان آوردند، رهنمود و بهبودي بخش است

 داللت دارد رفع موانع و عالج امراض باطني انساناست که بر » شفاء«

 فعلي آن است؛ مانند اختصاص اين واژه به مؤمنان در دو آيه ديگر به لحاظ تأثیر 

 که در بعضي از آيات آمده است» محسنین«و » متقین«اختصاص دادن هدايت قرآن به 

 نور 

 «؛ 160َوَأنَزْلَنا ِإَلْیُکْم ُنوًرا ُمِبیًنا؛                نساء:

 ».و به سوي شما نوري روشنگر فرو فرستاديم

 ؛ سازدميراه سعادت انسان را روشن و او را از حقایق هستي آگاه 

  از سرچشمه بي نهايت نور، يعني خداي متعال صادر شدههمچنین ممکن است به لحاظ حقیقت متعالي آن باشد که 

 هدی 

 33َذِلَک ُهَدي اهللِّ َيْهِدي ِبِه َمن َيَشاء؛        انعام:

 رهنمود خداوند است که هر کس را میخواهد با آن راهنمايي میکند. آن )قرآن)

داللت دارد بر اينکه انسان به طرف هدف و مقصدي در حرکت است و براي شناختن راهي که اين وصف قرآن 

 ؛ او را به هدف برساند، به راهنما نیاز دارد. اين وظیفه را قرآن به عهده گرفته است

کند که مشمول هدایت قرآن بوده و به طوایف خاصي را ذکر مي» هدي«در آیات زیادي بعد از توصیف قرآن به 

 شوند.سیله آن رهنمون ميو

 مباحثی پیرامون هدایت 



 شناخت هدف
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 قوسین هدایت از قاب
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 و از جانب خدای تعالی لزوم هدایت همگاني
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 شرط هدایت

  



  

 هاي قرآن كریمع هدایتنواا

   

  

  

 

   

 

 . 



 هدایت تشریعي
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 تشویقی تكویني هدایت
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: به عبارت دیگر

  

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ضاللت تشریعی

   

  



  

 روش فهم قران -3

 قابل فهم بودن  قران

  :قرآن قابل فهم است . داليـل ايـن  عبارتست از

اند براي مـردم نـور ، موعظـه ،ابالغ، بشارت، اگر قرآن قابل فهم و استناد نباشد ، چگون ه میتو .1

 .انذار و مبین باشد

فمن زعم ان کتاب اهلل مبهم فقد هلک و در برخي روايات اعتقاد به مبهم بودن قرآن به شدت رد شده است .2

 اهلک

 هر كس گمان كند كه كتاب خدا مبهم است ، خود را هالك كرده و ديگران را بـه هالكت انداخته است

 تب استفاده از قران میان مردممرا

 انسانها در بهره گیري از قرآن ، متفاوت میباشند. 

 نگاه مي كنندعده اي از آنان فقط به كلمات و آيات الهي 

و نشاط و شادماني خود را، با مرور بر  آهنـگ لطیـفعدهاي آيات را زمزمه مـي كننـد و در پرتـو 

 جاري شده است، تضمین میكنند یامبر اعظم كلماتي كـه بـا ارادة خداوند بر زبان پ

 ساز به شوق و ذوق میآورند علوم و فنون انسانبـا صید  گروهي نیز

بـه گوهرهايي بیبديل و  معـاني و مفـاهیمجمعي پوسته ي الفاظ و كلمات را مـي شـكافند و در بـاطن 

 .مرواريدهاي ناب دست مییابند

 امام حسین علیه السالم:



جل علی اربعه اشیا، علی العباره و االشاره و اللطایف و الحقایق، فالعباره للعوام و االشاره للخواص  کتاب اهلل عزو

 و اللطایف لالولیا و الحقایق لالنبیا

 كتاب خداوند عزيز و بزرگوار بر چهار اصل استوار شده است . عبارت، اشـارت ،

 خواص ؛ لطائف براي اولیا ي لطائف و حقايق . عبارت، براي عموم مردم ؛ و اشارت براي

 خدا؛ و حقايق براي انبیاي الهي است

  :رهبر فقید انقالب اسالمي فرمودند( قدس سرهه )امام خمیني

شـده اسـت ، يعنـي يـك زباني دارد كه اين  براي همه طبقات انداختهقرآن، يك سفره اي است كه »

و هم زبـان عرفاي اصطالحي است و هم زبان، هم زبان عامه ي مردم است و هم زبان فالسفه است 

زبان اهل معرفت به حسب واقع . در ايـن كتـاب شـريف مسائلي هست كه مهمش مسائل معنوي 

 «.است

: عمومي بودن فهـم قـرآن و میـسور بـودن درك معارفش براي همگان آیت ااهلل جوادي آملي مینویسد

و ساير علوم پايه در فهم قرآن آگاه بود ، حق ... بدين معناست كه اگر كسي به قواعد ادبیات عرب 

 تدبر در مفاهیم آن را دارد و میتواند به حاصل استنباط خود استناد و احتجاج كند

 مقدمات تفسیر

بـراي درك مقاصـد قـرآن ، اطالعـات كـافي از دقايق علوم، قواعد  .علوم و قواعد زبان عربي2- 3

 ري استزبان عربي و فصاحت و بالغت، امري ضرو

، مفسر 4اطالع از كیفیت تنزيـل و خـصوصیات زمـاني و شـأن نزول آيات .تنزیل و شأن نزول3- 3

 را در فهم مقصود واقعي آيات، ياري میدهد

مسائلي چون  ...، شرايط قـانونگزاري و  تاریخ ، احكام شرعيعالوه بر  .علوم مقدماتي تفسیر4- 3

نباتـات ، حیوانـات ، انـسان ، روابـط اجتماعي و اخالقي جامعه  اسـرار آفـرينش آسـمانها ، گیاهـان ،

درك عمیق مفسر از مفاهیم قرآن را  بشري ، مسائل فكري و فلـسفي و ... زمینـه اي مناسـب بـراي

 فراهم میكند

 

 المانه کنیم که شاهد بر اين است که در برداشتهای خود از قران بايد عدر ادامه به مواردی در قران اشاره می

برخورد کنیم و صرفا با ترجمه لفظی يک آيه استنباط کلی نکرده و بر درک خود به صورت قاطع تکیه 

 نکنیم.

 مواردی مانند: آيات محکم و متشابه، تأويل آيات، آيات مطلق و مقید، آيات ناسخ و منسوخ

 محکم و متشابه

اند، كه منـشأ بسیاري از هن بیان كردگوني را براي آيات قرآمحقهقان و مفسران قرآن ، تقسیمات گونا

  .آنها خود قرآن يا روايات میباشد. از آن جملـه ، تقـسیم آيـات بـه محكـم و متشابه است

 چیست؟ متشابه و محكم آيات از منظور

 به دلیل همین به و است شده گرفته ساختن، ممنوع معنى به" احكام" از اصل در" محكم" واژه

 و روشن سخنان نیز و زدايندمى را انحرافى عوامل زيرا گويند،مى محكم توار،اس و پايدار موجودات

 .گويندمى محكم سازدمى دور خود  از را خالف احتمال گونه هر كه قاطع



 و گفتگو جاى كه است روشن قدرى به آن مفهوم كه است آياتى" ُمْحَكماٌت آياتٌ " از مراد اين بر بنا

 هیچ"  ٌءْيشَ  َكِمْثِلِه َلْیَس ،"يگانه خداى است او بگو"  َأَحٌد اهللَُّ ُهَو ُقْل نهمچو آياتى نیست، آن در بحث

 ِمْثُل َكِرِللذَّ ،"است چیز همه آفريدگار و آفريننده خداوند"  ٍءَشْي ُكلِّ خاِلقُ  اهللَُّ ،"نیست او همانند چیز

 حكاما و عقايد درباره آنها مانند آيه هزاران و" است دختر دو سهم معادل پسر ارث سهم"  األُْْنَثَیْیِن َحظِّ

 .باشندمى محكمات از همه تواريخ، و مواعظ و

 دهنده توضیح و مفسر و مرجع و اصل يعنى شده، نامیده" الكتاب ام" قرآن در( محكمات) آيات اين

 .است ديگر آيات

 نهمی به باشد، يگريكد شبیه آن، مختلف هاىقسمت كه است چیزى معنى به اصل در" متشابه" واژه

 داده آن باره در مختلف احتماالت گاهى و است پیچیده آنها معنى كه كلماتى و هاجمله به جهت

 دوب در آن معانى كه آياتى يعنى است، همین قرآن متشابهات از منظور و گويند،مى" متشابه" شود،مى

 تفسیر محكم، آيات به توجه با چه اگر رود،مى آن در متعددى احتماالت آغاز، در و است، پیچیده نظر

 1.است روشن آنها

 : خداوند عزيز میفرمايد

 َتشاَبَه ما َفَیتَِّبُعوَن َزْيٌغ ُلوِبِهْمُق في الَّذيَن َفَأمَّا ُمَتشاِبهاٌت ُأَخُر َو اْلِكتاِب ُأمُّ ُهنَّ ُمْحَكماٌت آياٌت ِمْنُه اْلِكتاَب َعَلْیَك َأْنَزَل الَّذي ُهَو

 َيذَّكَُّر ما َو َربِّنا ِعْنِد ِمْن ُكل  ِبِه آَمنَّا َنَيُقوُلو اْلِعْلِم ِفي الرَّاِسُخوَن َو اهللَُّ ِإالَّ َتْأويَلُه َيْعَلُم ما َو َتْأويِلِه اْبِتغاَء َو اْلِفْتَنِة ْبِتغاَءا ِمْنُه

 آل عمران (6) األَْْلباِب ُأوُلوا ِإالَّ

]صريح و « محكم»را برتـو نـازل كـرد ؛ قـسمتي از آن ، آيـات او كسي است كه اين كتاب )آسماني( 

است. اما آنها كه در قلوبشان «متشابه»روشن [ است؛ كه اساس اين كتاب میباشد؛ و قسمتي از آن 

انحراف است ، به دنبال متشابهاتند ، تـا فتنـه انگیـزي كننـد )و مردم را گمراه سازند (؛ و تفسیر 

میطلبند؛ در حالي كه تفسیر آنها را، جز خدا و راسخ ان در علم ، نمیدانند. )آنها )نادرستي( براي آن 

ما به همه ي آن ايمان آورديم ؛ همه ي آن از »كه به دنبال درك اسرار آيات قرآن انـد ( میگويند: 

 و جـز صاحبان عقل، متذهكر نمیشوند.« طرف پروردگـار ماسـت 

 

 نظريه عالمه طباطبايي 

طبايي پس از نقل نظرات مختلف فرموده است : آيات متشابه بر معنايي داللت میكنند كه عالمه طبا

ود ي معمول رفع ترديد شمورد شك و ترديد میباشند و اين شك و ترديـد ، در الفـاظ نیـست تـا بـه شیوه

ني آيات و عام و مطلق را به خاص و مقید حمـل نماينـد ، بلكـه ترديد در معاني آنهاست كه با معا

 .هنگ و مناسب نیستندآ هم، ه داللت آنها واضح و محكـم اسـتديگر ك

 حکمت آیات متشابه

 نظريه عالمه طباطبايي 

  :آ ورده است كه آيات متـشابه داراي فوايـد زيـر هستند« اعجاز قرآن »عالمه طباطبايي در كتاب 

  .است بحث و بررسياين آيات موجب تشويق دانشمندان به  .1

، شناخته و درجات و برتـري هـاي آياتاگر همه ي آيات قرآن محكم بود و محتاج تأويل نبود ،  .2

  .آشكار نمیشد

، معـاني ، بیـان ،اصول، فقه و...  علوم فراوانـي چـون لغـت ، نحـوفهم آيات متشابه ، نیازمند به  .3

                                                             
 آل عمران 6. تفسیر نمونه، ذيل آيه  1



  .اند بالندگي علم و تعالي جامعهاست و اين علوم، عامل 

داراي آياتي مشتمل بر دعوت عام و آياتي مشتمل بر دعوت خاص است و آيات متشابه از قرآن  .4

  .نوع دعوت خاص الهي هستند

زياد و مطالعه و رنج  محتاج تحمل زحمت وفهم و درك آيات متشابه و رسیدن به مقصود آن ،  .5

 دارد ثواب زيادي به همراه در نتیجه پاداش وتحقیق فراوان است و 

 ات متشابه مانند:برخی آي

 است آنان دستهاى باالى خدا دست   َأْيديِهم َفْوَق اهللَِّ َيُد: 12فتح/

 آيند صف در صف[ ها] فرشته و پروردگارت[ فرمان]  َصفًّا َصفًّا اْلَمَلُك َو َربَُّك جاَء: 99فجر/

 است هيافت استیال عرش بر كه رحمان خداى  اْسَتوى اْلَعْرِش َعَلى الرَّْحمُن :3طه/

 مانند: محکم

 نیست )خدای تعالی(او مانند چیزى   ءٌ َشْي َكِمْثِلِه َلْیَس: 11شوری/

 راه دريافت معنای واقعی آيات متشابه ارجاع و مقابله آنها با آيات محکم است.

به آيات نگاه ابتدايی به آيات متشابه باال، اشعار به جنبه جسمیت برای خدای سبحان دارد که با ارجاع اين موارد 

مشکلی که در معنای آنها احساس « هیچ چیز مانند خدا نیست»از سوره شوری که می فرمايد  11محکمی مانند آيه 

میشد حل میشود. زيرا اين يک قاعده کلی است که هیچ چیز مانند خدا نیست و اگر قرار باشد که او دست  داشته باشد 

ات و انسانهای محدود به زمان و مکان خواهد بود، که عالوه بر يا متصف به آمدن و رفتن شود، مانند ديگر موجود

 از سوری شوری در تعارض خواهد بود.  11مغايرت با احاديثی که در اين باب وارد شده، با مفهوم صريح آيه 

 «قیامت در پروردگار آمدن از مراد»تفسیرالمیزان پیرامون 

" آيه كه ستا متشابهات از تعبیر اين و داده، تعالى خداى به آمدن نسبت جمله اين رد" َصفًّا َصفًّا اْلَمَلُك َو َربَُّك جاَء َو" 

 و افتد،مى كار از هاسبب همه روز آن فرمايدمى مثال و كند،مى ذكر را قیامت خواص كه آياتى و ،9" ٌءَشْي َكِمْثِلِه َلْیَس

 آن تشابه و كند،مى تفسیر را متشابه اين است، نمبی حق خدا كه شودمى مكشوف همه بر و رود،مى كنار حجابها همه

 .سازندمى طرف بر را

 در همه 3" هللَِِّ َيْوَمِئٍذ األَْْمُر َو:" فرمايدمى هم قرآن و است، خدا امر آمدن خدا آمدن از منظور گويدمى كه هم رواياتى

 .است تشابه اين رفع مقام

 خدا خود كارههمه اسباب، افتادن كار از با روز آن در كه است اين اخد آمدن از منظور گفتیم اينكه مؤيد وجهى، به و

 َو اْلَمالِئَكُة َو اْلَغماِم ِمَن ُظَلٍل ِفي اهللَُّ َيْأِتَیُهُم َأْن ِإالَّ َيْنُظُروَن َهْل:" فرمايدمى كه است زير آيه است، واسطه هیچ بدون

 َأْمُر َيْأِتَي ْوَأ اْلَمالِئَكُة َتْأِتَیُهُم َأْن ِإالَّ َيْنُظُروَن ْلَه:فرمايدمى كه زير آيه به شود ضمیمه آيه اين اگر چون  4 "األَْْمُر ُقِضَي

 نحل سوره آيه در كه ،است خدا امر آمدن بقره سوره آيه در خدا آمدن از منظور كه آيدمى دست به چنین   5"َربَِّك

 خدا به آمدن نسبت يا و است،" ربك امر جاء" آيه تقدير و شده، حذف مضافى بحث مورد آيه در شد معلوم پس. آمده

 6.است عقلى مجاز باب از شريفه آيه در دادن

                                                             
 .11 آيه شورى، سوره. نیست او مانند چیزى هیچ.  9
 .12 آيه انفطار، سوره. خداست براى تنها امروز امر.  3
. ندك نابودشان و بیايدشان، مالئكه و ابر از هايىسايه در خدا كه آنند منتظر آيا آورند،نمى ايمان كه هستند چه منتظر.  4

 .912 آيه بقره، سوره
 يهآ نحل، سوره رسد؟ فرا تو پروردگار ناحیه از امرى يا مالئكه تا اندنشسته آورند،نمى ايمان كه هستند چه منتظر.  5
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 تاویل 

 است« بازگشت»و « رجوع»تأويل از ماده أول وبه معنای 

ت و اقعیو»و تفسیر المیزان « هدف و نهايت يک چیز»تفسیر نمونه معنای تأويل در آيات قران را با توجه به موارد استعمال آن

 بیان کرده است.« حقیقت شیء

 

نكته قابل توجه آن كه تأويل مخـتص كـالم نیـست و در مـورد رؤيـا و حقـايق خارجي نیز استعمال 

 .میشود، تأويل از حدود داللتهاي لفظي بیرون است

 122يوسف/« َحقًّا َربِّي َجَعَلها َقْد َقْبُل ِمْن ُرْءياَي َتْأويُل هذا ياَأَبِت 

 .گردانید راست را آن پروردگارم يقین، به من، پیشین خواب تعبیر است اين پدر، اى: »گفت[ فيوس]

 68کهف/ «َصْبرًا َعَلْیِه َتْسَتِطْع َلْم ما ِبَتْأويِل َسُأَنبُِّئَك َبْیِنَك َو َبْیني ِفراُق هذا قاَل»

 نتوانستى كه آنچه تأويل از را تو زودى به. توست و من میان جدايى[ وقت ديگر بار،] اين: »گفت [خضر به موسی]

 «ساخت خواهم آگاه كنى صبر آن بر

اگر چه از جهت داللت ، مدلول آيه نیـست ،لكن به نوعي « تأويل»ي طباطبايي مینويسد:  عالمه

 .حكايت آيه محسوب میشود به طـوري كـه همـواره بـین آنهـا ارتبـاطي خاص وجود دارد

هر چیزي ، حقیقتي است كـه آن چیـز از آن سرچـشمه میگیرد و آن چیز به  معظم له مینويسد: تأويل

 .نحوي تحقق دهنده و حامل و نشانه اوسـت

 

 تأویل آیات 

 معـاني و حقـايق و انطبـاق آن بـر  میـ ق و ُلـبيل قرآن كار هر كسي نیست . درك عتأو

 مصاديق، ويژه كساني است كه در علم قرآن رسوخ دارند

  :نقل كرد كه فرمودند معاويه از يكي از دو امام صادق و امام باقر بريد بن 

 

 مـا َاْنـَزَل عَلیـِه ِمـَن  جلَه جمِیع ااهلُل عزَه و علَـهمه َفَرسوُل ااهلِل َأْفَضُل الرِّاسخِیَن ِفـي اْلِعْلِم قـَد»

  1«ِمْن بعِدِه يعَلموَنه اوِصیاَئه و َتأوِيَله يعلِهمه مما كاَن ااهلُل ِلیْنِزَل عَلیِه َشیئًا َل التَِّأويِل و التَهْنزِيِل و

 

 رسول خدا برترين راسخان در علم بود . خداوند عزيز و بـزرگ ، تنزيـل و تأويـل 

به او  همه آنچه را كه بر او نازل كرد ، به او آموخت و چیزي بر او نازل نكرد كه تأويـل آن را

 .او نیز آن )امور( را میدانندنیاموخته باشد. و برگزيدگان بعد از 

 رفع اختالف

 ، رفع اختالف در تفـسیر و تأويـل و  يكي از جايگاه هاي مهم و انحصاري اهل بیت 

 فهم كلي قرآن است . جامعه ديني در تفسیر و تأويل ، قـوام دهنـده و مـدير علمـي الزم 

 هستند دارد و فصل الخطاب اين امر، ائمه 



 ، برخالف رأي همه فقهاي زمان خود نظـر داد  حد سرقت ، در باره امام جواد

 و فرمود : فقط بايد ا نگشتان سارق بريده شود و چون علت آن را پرسیدند بـه ايـن آيـه 

 :قرآن استناد كرد

 11جن/« َأَحدا اهللَِّ َمَع َتْدُعوا َفال هللَِِّ اْلَمساِجَد َأنَّ َو»

 نپرستید -مخوانید را كسى يكتا خداى با پس خداست، راىب -سجده اندامهاى يا -مسجدها همانا و

 مردي نصراني با زن مسلماني زنا كرده بـود . چـون متوكـل خواسـت بـر او حـد 

 مـا َقبَلـه؛ يمیج ) َااِلسالم( جاري كند ، اسالم آورد . يحیي بن اكتم گفت : َااليمانُ 

 اسالم، او را از گناهان پاك میكند

 حال او سودي ندارد او را بزنید تا بمیرد . و به اين  د: اسالم بهفرمو امام هادي 

 آيه استناد فرمودند

 هم اكنون به خداوند يگانـه ايمـان »هنگامي كه عذاب )شديد( ما را ديدند گفتند : 

 ي كه عذاب مـا اما هنگام!« شمرديم كافر شديم آورديم و به معبودهايي كه همتاي او مي

 .ايمانشان براي آنها سودي نداشت را مشاهده كردند،

 الَّتي اهللَِّ ُسنََّت َبْأَسنا َرَأْوا َلمَّا إيماُنُهْم َيْنَفُعُهْم َيُك َفَلْم (80) ُمْشِركیَن ِبِه ُكنَّا ِبما َكَفْرنا َو َوْحَدُه ِباهللَِّ آَمنَّا قاُلوا َبْأَسنا َرَأْوا َفَلمَّا

 غافر (83) اْلكاِفُروَن ُهناِلَك َخِسَر َو ِعباِدِه في َخَلْت َقْد

 

 ناسخ و منسوخ

 

 نساخت جانشین و حكمى دادن تغییر شرع، منطق در و است، نمودن زائل و بردن بین از معنى به لغت نظر از" نسخ" 

 :مثال عنوان به8است. احكام از حكمى عمر شدن تمام از كشف وبه تعبیر ديگر ،6است آن بجاى ديگر حكمى

 تغییر دستور آن از پس خواندند،مى نماز المقدس بیت سوى به ماه شانزده مدت مدينه به هجرت از دبع مسلمانان -1

 .كنند كعبه سوى به رو نماز هنگام شدند موظف و شد، صادر قبله

 را آنها شاهد، چهار شهادت صورت در كه شده داده دستور زناكار زنان مجازات باره در 13 آيه نساء سوره در -9

 .دارد مقرر آنان براى ديگرى راه خداوند يا رسد، فرا مرگشان كه زمانى تا كنند حبس خانه در

 .است شده تازيانه يكصد به تبديل مجازاتشان آيه آن در و شد نسخ نور سوره 9 آيه بوسیله آيه اين

 اىهنسخ بايد، امروز دارد، تعويض و تبديل به نیاز گاهى است شده نوشته ها جان نجات براى كه الهى نسخه اين كه است بديهى

 يك از انتقال حال در كه اىجامعه براى نسخ مساله زيرا .گردد صادر نهايى نسخه سرانجام و يابد، تكامل بايد فردا شود، داده

 و ،است ممكن غیر دفعى انتقال كه شودمى بسیار اينكه چه ناپذير، اجتناب است امرى است، عالى مراحل به منحط، بسیار مرحله

 .گیرد صورت مرحله، به مرحله بايد

 قران کريم در اين دو آيه به مسئله نسخ اشاره کرده:

 بقره (121) َقديٌر ٍءَشْي ُكلِّ َعلى اهللََّ َأنَّ َتْعَلْم َلْم َأ ِمْثِلها َأْو ِمْنها ِبَخْیٍر َنْأِت ُنْنِسها َأْو آَيٍة ِمْن َنْنَسْخ ما
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 خدا هك ندانستى مگر آوريممى را مانندش يا آن، از بهتر بسپاريم، فراموشى[ دست] هب را آن يا كنیم، نسخ را حكمى هر

 و سرور خدا جز شما و خداست آِن از زمین و آسمانها فرمانروايى كه ندانستى مگر (121) تواناست؟ كارى هر بر

 (126) نداريد؟ ياورى

 نحل (121) َيْعَلُموَن ال َأْكَثُرُهْم َبلْ  ُمْفَتٍر َأْنَت ِإنَّما قاُلوا ُيَنزُِّل ِبما َأْعَلُم اهللَُّ َو آَيٍة َمكاَن آَيًة َبدَّْلنا ِإذا َو

 اين جز: »گويندمى -است داناتر كندمى نازل تدريج به آنچه به خدا و - بیاوريم ديگر حكم جاى به را حكمى چون و

 .دانندنمى آنان بیشتر بلكه[ نه،.« ]بافى دروغ تو كه نیست

 

 سوره بقره است. 902و  930ديگر از آيات ناسخ و منسوخ آيه يکی 

 ما في َعَلْیُكْم ُجناَح َفال ْجَنَخرَ  َفِإْن ِإْخراٍج َغْیَر اْلَحْوِل ِإَلى َمتاعًا ألَِْزواِجِهْم َوِصیًَّة َأْزواجًا َيَذُروَن َو ِمْنُكْم ُيَتَوفَّْوَن الَّذيَن َو

 (902) َحكیٌم َعزيٌز اهللَُّ َو َمْعُروٍف ِمْن َأْنُفِسِهنَّ في َفَعْلَن

 هك كنند وصیهت خويش همسران براى[ بايد] گذارند،مى جاى بر همسرانى و رسد،مى فرا مرگشان كه شما از كسانى و

 نديدهپس طور به آنان آنچه در بروند، بیرون اگر پس. نكنند بیرون[ شوهر خانه از] و سازند مندبهره سال يك تا را آنان

 (902. )است حكیم و توانا خداوند و. نیست شما بر گناهى دهند، انجام خود ربارهد

 مطابق و است، الزم زن بر سال يك مدت به عده نگاهدارى تفسیر دوم مطابق}دو تفسیر در اين زمینه وجود دارد{ 

 يك دوم یرتفس بر بنا و ستا حق يك اول، تفسیر بر بنا سال يك تا عده ادامه ديگر تعبیر به و نیست الزم اول تفسیر

 .اردد قبل حكم از استثناء جنبه كه است اين اخیر جمله ظاهر كه چرا است سازگارتر اول تفسیر با آيه ظاهر ولى حكم،

 تعیین روز ده و ماه چهار وفات عده آن، در كه سوره همین 930 آيه وسیله به آيه اين كه معتقدند مفسران از بسیارى

 نازل بالق كه نیست اين بر دلیل قرآنى تنظیم و ترتیب نظر از آيه اين بر آيه آن بودن مقدم و ت،اس شده نسخ بود شده

 آغاز رد شده نازل بعد كه آياتى گاهى بلكه نیست، نزول تاريخ طبق بر سوره يك آيات تنظیم دانیممى زيرا است، شده

 كرما پیغمبر دستور به و آيات مناسبت خاطر به ناي و سوره، اواخر در شده نازل قبل كه آياتى و گرفته، قرار سوره

 .است گرفته صورت ص

 زا حق اين شد، داده قرار ارث زن، براى كه آن از بعد و بوده ارث آيات نزول از قبل سال، يك نفقه حق اندگفته نیز و

 .است شده نسخ( نفقه نظر از و عده زمان مقدار نظر از) جهت دو از فوق، آيه اين بر بنا رفت، بین

 َفَعْلَن فیما َعَلْیُكْم ُجناَح َفال َأَجَلُهنَّ ْغَنَبَل َفِإذا َعْشرًا َو َأْشُهٍر َأْرَبَعَة ِبَأْنُفِسِهنَّ َيَتَربَّْصَن َأْزواجًا َيَذُروَن َو ِمْنُكْم ُيَتَوفَّْوَن الَّذيَن َو

 بقره (930) َخبیٌر َتْعَمُلوَن ِبما اهللَُّ َو ِباْلَمْعُروِف َأْنُفِسِهنَّ في

 هر پس برندمى انتظار روز ده و ماه چهار[ همسران] گذارند،مى جاى بر همسرانى و میرندمى كه شما از كسانى و

 اوندخد و نیست، شما بر گناهى دهند، انجام خود درباره پسنديده نحو به آنان آنچه در رساندند، پايان به را خود عدهه گاه

 . است آگاه دهیدمى انجام آنچه به

 امام از حديثى سپس است، منسوخ آيه اين كه دارند اتفاق علما همه: گويدمى" البیان مجمع" در" طبرسى" مرحوم

 را او نفقه شوهر، مال از سال يك تا رفتمى دنیا از مرد كه هنگامى( جاهلیت عصر در) كه كندمى نقل ع صادق

 2.كرد نسخ را آيه اين ،(زن ارث به مربوط) هشتم يك و چهارم يك آيه بعدا شد،مى خارج میراث، بدون سپس دادندمى

 [مرده شوهر زن باره در اسالم از قبل عقائد]

 با ار او كه بودند معتقد بعضى داشتند، مختلفى خرافى عقائد مرده، شوهر زن باره در مختلف، هاىامت اسالم از قبل

 عمر آخر تا كه بودند معتقد ديگر بعضى سپرد، خاك به ششوهر گور در زنده زنده يا زد، آتش بايد اشمرده همسر

 هر زا شوهرش مرگ از بعد سال يك تا بايد: گفتندمى بعضى و بود، نصارا عقیده اين و كند ازدواج مردى هیچ با نبايد

                      معتقد را سال يك به نزديك ديگر بعضى بود، جاهلیت عرب عقیده اين و كند، گیرىكناره و اعتزال مردى
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 قىح متوفى شوهر كه بودند معتقد ديگر بعضى .است متمدن و راقیه ملل از بعضى اعتقاد اين كه ماه، نه مثال بودند، 

 ناشى خرافى عقايد اين همه كند، خوددارى مدتى تا ديگران با ازدواج از كه است همین آن و دارد همسرش گردن به

 و آن، در شدن آمیخته و زندگى در شركت يعنى ازدواج كه بود اين آن و تند،داش سراغ خود در كه است احساسى از

 و كرد، رعايتش بايد كه دارد احترامى محبت، خود و بود، محبت و الفت و انس اساسش احساس، اين كه است معلوم

 محبتى خاطر به ديگرى مرد يك هر و بكنند، را آن رعايت بايد دو هر شوهر و زن و است طرفى دو چند هر محبت

 زن ناحیه از احترام اين رعايت لیكن و نگیرد، زن شوهر و نكند شوهر زن نكند، ازدواج داشت او به مرده كه

 .بكند هم را عفت و پوشیدگى و حیا رعايت بايد زن چون است، ترالزم و ترواجب

 معرض در( كندمى دستكارى ار آن كس هر كه) مبتذل كااليى مانند را خود مرده، شوهرش كه زنى نیست سزاوار پس

 چنین اسالم و است، همین شده، جعل باب اين در مختلف هاىامت در كه مختلفى احكام انگیزه پس دهد، قرار ازدواج

 12.بگیرد وفات عده و نكند، اختیار شوهر روز ده و ماه چهار يعنى سال ثلث يك تقريبا زنى چنین كه است كرده حكم

 

 مطلق و مقید
 

 َسرُِّحوُهنَّ وَ  َفَمتُِّعوُهنَّ ْعَتدُّوَنهاَت ِعدٍَّة ِمْن َعَلْیِهنَّ َلُكْم َفما َتَمسُّوُهنَّ َأنْ  َقْبِل ِمْن َطلَّْقُتُموُهنَّ ُثمَّ اْلُمْؤِمناِت َنَكْحُتُم ِإذا آَمُنوا الَّذيَن اَأيَُّه يا

 ( احزاب02) َجمیاًل َسراحًا

 بر شما براى اىعده داديد طالق شدن همبستر از قبل و كرديد ازدواج را ايمان با انزن كه هنگامى ايدآورده ايمان كه كسانى اى

 .كنید رها را آنها اىشايسته طرز به و سازيد مندبهره مناسبى هديه با را آنها داريد، نگاه را آن حساب بخواهید كه نیست آنها

 ازدواج عقد ايشان با آنكه از بعد دهید،مى طالق را زنان وقتى !ايدآورده ايمان كه كسانى اى: كه است اين آيه معناى بنابراين

 واجب شما بر و دارد، نگه عده شما مطلقه زن نیست الزم ديگر باشید، داده انجام ايشان با زناشويى عمل اينكه از قبل و ايد،بسته

 .كنید انمندشبهره مال از چیزى با ثانى در و دهید، طالق خصومت و خشونت بدون اوال كه است

 شامل باشند نكرده مهر معین كه را موردى نیز و باشند، كرده معین زن براى مهر كه را موردى آن و ،است مطلق آيه اين

 .كنید مندشانبهره مال از چیزى به هم و داده شود، مهر بايد هم  در نتیجه آنجا که مهر معین کرده اند، شود،می

 ا مقید کرده و میفرمايد:از سوره بقره آيه فوق ر 936اما آيه 

 «َفَرْضُتْم ما َفِنْصُف َفِريَضًة َلُهنَّ  َفَرْضُتْم َقْد َو َتَمسُّوُهنَّ َأنْ  َقْبِل ِمْن َطلَّْقُتُموُهنَّ ِإْن َو »

 عیینت را آنچه نصف پس ايد،كرده معین َمهرى آنان براى كه حالى در گفتید، طالقشان كنید، نزديكى آنان با آنكه از پیش اگر و

 [بدهید آنان به] ايدنموده

 و: فرمايدمى مزبور آيه چون باشند، نكرده معین مهريه كه كند،مى صورتى به سوره احزاب را مقید 02اين آيه از سوره بقره آيه 

 نصف نهات ايد،كرده معین ايشان براى مهر كه صورتى در دهید، طالق باشید داده انجام زناشويى عمل آنكه از قبل را زنان چون

 .باشند نكرده معین مهر كه شودمى حجت جايى در (02بحث)احزاب/ مورد آيه گاه آن برند،مى را مهر

 

 و تفسیر قران نماز -4
  اْلُقُلوُب َتْطَمِئنُّ اهللَِّ  ِبِذْكِر َأال اهللَِّ ِبِذْكِر ُقُلوُبُهْم َتْطَمِئنُّ َو آَمُنوا الَّذيَن:  98رعد/

 يابدمى آرامش دلها خدا ياد با كه باش آگاه. گیردمى آرام خدا ياد به دلهايشان و انددهآور ايمان كه كسانى همان

  اْلخاِشعیَن َعَلى ِإالَّ  َلَكبیَرٌة ِإنَّها وَ  الصَّالِة َو ِبالصَّْبِر اْسَتعیُنوا َو: 03بقره/

 نفروتنا بر مگر است، گران[ كار] اين راستى به و. جويید يارى نماز و شكیبايى از

                                                             
 310: ص ،9ج المیزان، ترجمه.  12



 سوره نحل: استعاذه
 (22) َيَتَوكَُّلوَن َربِِّهْم َعلى وَ  آَمُنوا الَِّذيَن َعَلى ُسْلطاٌن َلُه َلْیسَ  ِإنَُّه( 28) الرَِّجیِم الشَّْیطانِ  ِمَن ِباهللَِّ َفاْسَتِعذْ  اْلُقْرآَن َقَرْأَت َفِإذا

 (.28) جوى پناه خدا به مطرود شیطان از بخوانى قرآن چون و (122) ُمْشِرُكوَن ِبِه ُهْم الَِّذيَن َو َيَتَولَّْوَنُه الَِّذيَن َعَلى ُسْلطاُنُه ِإنَّما

 كه است كسانى بر فقط وى تسلط (22) نیست تسلط كنندمى توكل خويش پروردگار به و دارند ايمان كه كسانى بر را او كه

 (.122) آورند شرك خدا به كه كسانى و اويند دوستدار

 [است قلبى جستن پناه شیطان، از خدا به ذهاستعا از مراد]

 ".الرَِّجیِم الشَّْیطانِ  ِمَن ِباهللَِّ َفاْسَتِعذْ  اْلُقْرآَن َقَرْأَت َفِإذا" 

 از هستى خواندن مشغول كه مادامى بخواه تعالى خداى از خوانىمى قرآن وقتى كه است اين معنا و است، پناه طلب ،"استعاذه" 

 مامور او است، خوانقرآن نفس و قلب وظیفه و حال شده امر بدان آيه اين در كه اىاستعاذه پس دهد، هتپنا رجیم شیطان اغواى

 من هللَّبا اعوذ:" بگويد زبان به اينكه نه بیابد، خود دل در را خدا به استعاذه يعنى حقیقت، اين است تالوت مشغول كه مادامى شده

 و اشد،ب استعاذه خودش اينكه نه است نفسانى حالت آن ايجاد براى مقدمه و سبب آن مثالا و زبانى استعاذه اين و" الرجیم الشیطان

 لشیطانا من باهللَّ اعوذ" بگو خوانىمى قرآن وقت هر نفرموده هم تعالى خداى ايم،گفته مجازا بگويیم استعاذه سخن اين خود به اگر

 11.بخواه پناه خدا از خوانىمى قرآن وقت هر: فرموده بلكه ،"الرجیم

 ".َيَتَوكَُّلوَن َربِِّهْم َعلى َو آَمُنوا الَِّذيَن َعَلى ُسْلطاٌن َلُه َلْیَس ِإنَُّه" 

 قرآن وقت هر كه شودمى اين آن مجموع معناى و بود، آمده استعاذه به راجع قبلى آيه در كه است امرى تعلیل مقام در جمله اين

 .باشند كرده توكل او بر و آورده ايمان خدا به كه ايمنند او شر از كسانى تنها رازي شیطان، شر از خدا به ببر پناه خوانىمى

 :شودمى استفاده نكته دو آیه این از

 طنتسل و آورده را توكل استعاذه بجاى استعاذه، لزوم تعلیل در سبحان خداى زيرا است، خدا بر توكل خدا، به استعاذه: اينكه اول

 .دهكر نفى متوكلین از را شیطان

 ْیسَ َل ِعباِدي ِإنَّ" آيه است، كاذب ادعايى دو، آن نداشتن با عبوديت ادعاى كه اند،عبوديت صدق مالك دو توكل، و ايمان: اينكه دوم

 سلطنت يعنى ،اندرسمى را معنا همین نیز است ابلیس به پروردگار خطاب حكايت كه " اْلغاِويَن ِمَن اتََّبَعَك َمِن ِإالَّ ُسْلطاٌن َعَلْیِهْم َلَك

 .آورد را متوكل و ايمان با افراد بندگان، بجاى بحث مورد آيه در هست كه چیزى است، نموده نفى خود بندگان از را شیطان

 خود غیر بدست را خود امور در تصرف زمام انسان: اينكه از است عبارت توكل زيرا سازد،مى معنا اين با هم عقلى اعتبار

 .است عبوديت آثار اخص خود اين و بداند، خود صالح را همان كرد و ديد صالح او چه هر كه شود او تسلیم و دهد،

 ".ُمْشِرُكوَن ِبِه ُهْم الَِّذيَن َو َيَتَولَّْوَنُه الَِّذيَن َعَلى ُسْلطاُنُه ِإنَّما" 

 كه است كسانى در منحصر نشیطا برش و سلطنت كه است اين آيه معناى و گردد،مى بر شیطان كلمه به گانهسه مفرد ضمیرهاى

 كسانى در نیز و كنند، اطاعتش اينان كرد چه هر او و كند، تدبیر را ايشان امور خود دلخواه به او تا گیرندمى خود ولى را او

 اطاعت، زيرا پندارند،مى خود مطاع و رب را او و گیرندمى خود ولى را شیطان خدا بجاى و ورزندمى شرك خدا به كه است

 «.1" »اْعُبُدوِني َأِن وَ  ُمِبیٌن َعُدو  َلُكمْ  ِإنَُّه الشَّْیطاَن َتْعُبُدوا ال َأنْ  آَدَم َبِني يا ِإَلْیُكمْ  َأْعَهْد َلْم أَ :" فرمود كه چنان هم است، بادتع خود

 : گرددمى روشن حقیقت دو بیان این از

 ديگر رتعبا به يا و خدا به شرك ندانسته ولیش خدا كه كسى گرفتن ولى يعنى" تولى" و است، آن صدر مفسر آيه، ذيل: اينكه اول

 .است پرستیدن خدا غیر

 ىاولیا از او نكند توكل خدا بر كه كسى نیست، اىواسطه هیچ او عبادت و شیطان توالى و خدا بر نكردن توكل میان: اينكه دوم

 19.بود خواهد شیطان

 تنهايى به قرآن محتواى بودن بار پر زيرا كند،مى بیان را آن تالوت ىچگونگ و مجید قرآن از استفاده طرز بحث، مورد آيات

 ینچن تا و .يابیم دست بار پر محتواى آن به تا شود چیده بر ما جان و فكر محیط از و ما وجود از نیز موانع بايد نیست، كافى
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" به توسل با را قرآن است ممكن عكس به بلكه نیست، ممكن او براى قرآن حقايق درك نشود، پیدا انسان جان و روح در حالتى

 .آلودششرك هاىخواسته توجیه براى دهد قرار اىوسیله" راى به تفسیر

 !كرد توانى نظر تا بنشان ره غبار             ولى پرده و حجاب ندارد يار جمال         

 :خوانیممى حديث در

 :السماوات ملكوت ىال لنظروا آدم بنى قلوب حول يحومون الشیاطین ان ال لو

 ".ببینند را آسمانها باطن و ملكوت توانستندمى آنها زدندنمى دور آدم فرزندان قلوب اطراف در شیاطین اگر" 

 در و گرفتار وهم، ظلمات در انسان آن بدون كه است، تقوا و نفس تهذيب حق، راه رهروان براى شرط نخستین دلیل همین به

 .شودمى سرگردان هابیراهه

 :بگو فرمود بگوئیم؟ چه و كنیم؟ عمل را دستور اين چگونه كه سؤال اين پاسخ در كه خوانیممى ع صادق امام از روايتى رد

 الرجیم الشیطان من العلیم بالسمیع استعیذ

 :فرمود حمد سوره تالوت هنگام به امام كه خوانیممى ديگرى روايت در و

 :يحضرون ان باهللَّ اعوذ و رجیم،ال الشیطان من العلیم السمیع باهللَّ اعوذ

 13 "يابند حضور من نزد اينكه از برممى پناه او به هم و برم،مى پناه رجیم شیطان از دانا و شنوا خداوند به" 

 :03عنکبوت/

  َتْصَنُعوَن ما َيْعَلُم اهللَُّ َو َأْكَبُر اهللَِّ َلِذْكُر َو ْنَكِراْلُم َو اْلَفْحشاءِ  َعِن َتْنهى الصَّالةَ  ِإنَّ  الصَّالَة َأِقِم َو اْلِكتاِب ِمَن ِإَلْیَك ُأوِحَي ما اْتُل

 خدا ياد قطعاً  و دارد،بازمى ناپسند و زشت كار از نماز كه دار، برپا را نماز و بخوان، است شده وحى تو سوى به كتاب از آنچه

 .كنیدمى چه داندمى خدا و است، باالتر

 نحو به آن بازدارى البته است، منكر و فحشاء از نماز طبیعت بازدارى بازدارى، اين از مراد: هك است اين بر شاهد آيات سیاق

 .كند گناه نتواند ديگر خواند، نماز كس هر كه تامه، علیت نه است اقتضاء

 و فسق از را آنان زنما كه است اين براى بخوانند، نماز مردم اينكه به اندداده دستور اگر: كه است اين آيدبرمى سیاق از آنچه

 آن كه آوردمى پديد آدمى روح در صفتى آوردنش جا به كه عبودى، است عملى نماز كه فهماندمى تعلیل اين و دارد،بازمى فجور

 از را دلش و جان نتیجه در و دارد،بازمى منكرات و فحشاء از را صاحبش و غیبى، است پلیسى معروف، اصطالح به صفت

 .نمايدمى پاك شود،مى پیدا زشت اعمال از كه هايىودگىآل و گناهان قذارت

 نماز طبیعى اثر صفت اين پیدايش و گناه، از بازدارى صفت يعنى است، صفت آن به رسیدن نماز از مقصود شودمى معلوم پس

 .)المیزان(علیت نحو به نه اقتضاء، نحو به لیكن و هست،

 ديگر اعتبارى به هم و« 9" »اهللَِّ ِذْكِر ِإلى َفاْسَعْوا اْلُجُمَعِة َيْوِم ِمنْ  ِللصَّالِة ُنوِدَي ِإذا:" ودهفرم و نامیده اهللَّ ذكر را نماز تعالى خداى

 ِمَأِق َو" آيه كه چنان هم است، خدا ياد نماز نتیجه يعنى غايت، صاحب بر غايت ترتب شود،مى مترتب آن بر ذكر كه است امرى

 كندمى اشاره نآ به« 3" »ِلِذْكِري الصَّالَة

 است، آن به متصل" َأْكَبُر اهللَِّ َلِذْكُر َو" جمله كه آيدبرمى" اْلُمْنَكِر َو اْلَفْحشاءِ  َعِن َتْنهى الصَّالَة ِإنَّ الصَّالةَ  َأِقمِ  َو" آيه سیاق ظاهر از

 ترقى منزله به "َأْكَبُر اهللَِّ َلِذْكُر َو" جمله جهنتی در است، قبلى اثر از بزرگتر اثر، آن اينكه و كند،مى بیان را نماز از ديگرى اثر و

 .شودمى حاصل نماز از گفتیم كه است، قلبى ذكر همان نیز جمله آن در ذكر از منظور البته و است، مطلب دادن

 ترمهم چون است، احرفه اين از بیش كندمى تو عايد آنچه بلكه بدارد، باز منكر و فحشاء از را تو تا بگزار نماز: فرموده گويا پس

 تاس خیرى بزرگترين خدا ذكر اينكه براى است، ترمهم اين و اندازد،مى خدا ياد به را تو: كه است اين منكر و فحشاء از نهى از

 جزئى اىفايده آن به نسبت منكرات و فحشاء از نهى و است، خیرات همه كلید خدا ذكر چون برسد، انسان يك به است ممكن كه

 زان()المی.است
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 سوره حمد
 حمد سوره ويژگیهاى

 سوره اين آهنگ -1

 بعنوان همه ديگر هاىسوره اينكه خاطر به دارد روشنى فرق آهنگ و لحن نظر از قرآن ديگر هاىسوره با اساسا سوره اين -

 به ار او با گفتن خنس و مناجات طرز خداوند سوره اين در ديگر تعبیر به و است، بندگان زبان از سوره اين اما است، خدا سخن

 .است آموخته بندگانش

 است قرآن اساس حمد، سوره -9

 :فرمود كه شده نقل ص پیامبر از

 الكتاب ام هى مثلها، القرآن فى ال و الزبور، فى ال و التوراة، فى اهللَّ انزل ما بیده نفسى الذى و

 اين مثل قرآن، در حتى نه و زبور، در نه و انجیل در نه و تورات در نه خداوند است او دست به من جان كه كسى به قسم:" 

 "است الكتاب ام اين و است، نكرده نازل را سوره

 محتواى مجموع از است فهرستى حقیقت در سوره اين كه چرا شود،مى روشن سوره اين محتواى در تامل با سخن اين دلیل

 و هدايت از بخشى و گويدمى سخن رستاخیز و معاد زمینه در بخشى است، خدا صفات شناخت و توحید آن از بخشى قرآن،

 مقام و پروردگار مطلق حاكمیت به است اىاشاره آن در نیز و گويد،مى سخن است كافران و مؤمنان فاصل خط كه ضاللت

 هاراش همچنین و گردد،مى تقسیم( رحیمیت و رحمانیت بخش) خصوصى و عمومى بخش دو به كه پايانشنعمتهاى بى و ربوبیت

 .است شده او پاك ذات به آن اختصاص و بندگى و عبادت مساله به

 مؤمنه و مؤمن كل على تصدق كانما االجر من اعطى و القرآن، ثلثى قرأ كانما االجر من اعطى الكتاب فاتحة قرأ مسلم ايما

 پاداش ديگرى نقل طبق و) ستا خوانده را قرآن سوم دو كه است كسى اندازه به او پاداش بخواند را حمد سوره مسلمانى هر: 

 "است فرستاده اىهديه مؤمن زنان و مردان از فردى هر به گويى و( باشد خوانده را قرآن تمام كه است كسى

 ديگرى بخش و رستاخیز به توجه بخشى و است خدا به توجه قرآن از بخشى كه آنست خاطر به شايد قرآن سوم دو به تعبیر

 يك از را قرآن همه كه است آن خاطر به قرآن تمام به تعبیر و آمده، حمد سوره در دوم و اول بخش كه است دستورات و احكام

 .است جمع حمد سوره در دو هر اين كه كرد خالصه توانمى عمل و ايمان در نظر

 الرهِحیم الرهْحمِن اَّللِه ِبْسمِ  -1: تفسیر

 :خوانیممى ص پیامبر از معروفى حديث در

 :ابتر فهو اهللَّ اسم فیه يذكر لم ذى بال امر كل

 "است فرجامبى شود شروع خدا نام بدون كه مهمى كار هر" 

 .دارد خدا با كه است ارتباطى به بسته عمل بقاء و پايدارى اينكه سخن كوتاه

 یفهوظ اين ماسال تبلیغ شروع آغاز در كه دهدمى دستور شد وحى پیامبر به كه آيات نخستین در بزرگ خداوند مناسبت همین به

 . َربَِّك ِباْسِم اْقَرْأ: كند شروع خدا نام با را خطیر

 هر كه آب پیكر كوه امواج روى حركت و كشتى بر شدن سوار هنگام عجیب و سخت طوفان آن در ع نوح حضرت بینیممى و

 كه دهدمى دستور خود نيارا به مشكالت بر پیروزى و مقصود منزل سر به رسیدن براى بود روبرو فراوانى خطرات با لحظه

 (.01 آيه هود سوره( )ُمْرساها َو َمْجراها اهللَِّ ِبْسِم ِفیها اْرَكُبوا قاَل َو) بگويند" اهللَِّ ِبْسِم" كشتى توقف موقع در و حركت هنگام در

 الرَّْحمِن هللَِّ ا ِبْسِم ِإنَُّه َو ُسَلْیماَن ِمْن ِإنَُّه) دهدمى قرار" بسم اهللَّ" را آن آغاز سر نويسدمى سبا ملكه به كه اىنامه در سلیمان نیز و

 (.32 آيه نحل سوره...( ) الرَِّحیِم

 كارها كه هنگامى. او نام به كردن شروع" هم و است، خدا نام به" جستن استعانت" معنى به هم كار هر آغاز در" اهللَّ بسم" گفتن

 و نیرو روانى نظر از كه شودمى سبب است، قدرتها همه فوق ما قدرتش كه خداوندى كنیممى آغاز خداوند قدرت بر تكیه با را

 .كنیم كوشش بیشتر باشیم، مطمئنتر كنیم، احساس خود در بیشترى توان

 نشست، ودب آنجا در كه تختى بر اهللَّ بسم گفتن بدون و آمد خدمتش به بود ع على مؤمنان امیر دوستان از كه" يحیى بن اهللَّ عبد" 

 آيا :فرمود بعد يافت التیام او زخم و كشید او سر بر دست ع على شكست، سرش و افتاد زمین بر و شد منحرف بدنش ناگهان



 و پدر گفتم بود، خواهد سرانجام بى شود شروع خدا نام بدون كار هر كه كرد حديث من براى خدا سوى از پیامبر كه دانىنمى

 .شد خواهى سعادتمند و مندبهره حال اين در: فرمود گويم،نمى كتر اين از بعد و دانممى باد فدايت به مادرم

 و گويندمى ترك كارشان آغاز در را اهللَّ بسم ما شیعیان از بعضى كه شودمى بسیار: فرمود حديث اين نقل هنگام ع صادق امام

 "شود شسته الشاناعم نامه از خطا اين ضمنا و شوند بیدار تا سازدمى مواجه ناراحتى با را آنها خداوند

 .خداوند نام جامعترین اَّلله

 خدا صفات از خاص بخش يك آن از كدام هر كه دهدمى نشان آمده اسالمى منابع ساير يا و مجید قرآن در كه خدا نامهاى بررسى

 "همان است جمال و جالل صفات جامع ديگر تعبیر به يا الهى، كماالت و صفات تمام به اشاره كه نامى تنها سازد،مى منعكس را

 .باشدمى" اهللَّ

 .خدا خاص و عام رحمت -3

" رحیم" ولى باشدمى بدكار و نیكوكار و كافر و مؤمن دشمن، و دوست شامل كه است خدا عام رحمت به اشاره ،"رحمان" صفت

 است فرمانبردار و صالح و مطیع بندگان ويژه كه است پروردگار خاص رحمت به اشاره

 :فرمود كه خوانیممى ع صادق امام از نیز روايتى در

 :خاصة بالمؤمنین الرحیم خلقه، بجمیع الرحمن ء،شي كل اله اهللَّ و

 است رحیم مؤمنان خصوص به نسبت و رحمان، مخلوقاتش تمام به نسبت است، چیز همه معبود خداوند" 

 مقید صورت به گاهى" رحیم" كه حالى در آنست، عمومیت نشانه كه است آمده مطلق صورت به قرآن در جا همه در" رحمان

 و( 03 -احزاب" )است رحیم مؤمنان به نسبت خداوند:" َرِحیمًا ِباْلُمْؤِمِنیَن كانَ  َو مانند است آن خصوصیت بر دلیل كه شده ذكر

 .حمد سوره مانند مطلق صورت به گاه

 2تفسیر آیه 

 (3) ِحیِمالرَّ الرَّْحمِن( 9) اْلعاَلِمیَن َربِّ هللَِِّ  اْلَحْمُد

 .است جهانیان پروردگار كه است خداوندى مخصوص ستايش -9

 (.است گرفته فرا را همگان خاصش و عام رحمت و) است بخشايشگر و بخشنده كه خداوندى -3

 گونه هر كه گیريممى نتیجه چنین بخشد،مى را عمومیت معنى اينجا در و است" جنس الم و الف" اصطالح به" الحمد" الم و الف

 .است جهانیان پروردگار كه است خداوندى مخصوص ستايش و حمد

 چرا كندمى سؤال كسى گويى است، مدعا بیان از بعد دلیل ذكر قبیل از واقع در ،"اْلعاَلِمیَن َربِّ" به اينجا در" اهللَّ" توصیف اصوال

 .است جهانیان پروردگار و" ِمیَناْلعاَل َربِّ" او اينكه براى: شودمى گفته پاسخ در است، خدا مخصوص حمدها همه

 پردازدمى آن اصالح و تربیت به كه است چیزى صاحب و مالك معنى به اصل در" رب" كلمه اما

 و زمان يا و مشترك صفات داراى كه مختلف موجودات از است اىمجموعه معنى به عالم و است" عالم" جمع" عالمین" كلمه

 و امروز عالم غرب عالم و شرق عالم گوئیممى يا و گیاه، عالم و حیوان عالم و انسان معال گويیممى مثال هستند، مشترك مكان

 به اشاره شودمى بسته جمع" عالمین" صورت به كه هنگامى و دارد جمعى معنى تنهايى به خود" عالم" اين بر بنا ديروز، عالم

 .است جهان اين هاىمجموعه تمام

 النوعهارب همه بر سرخ خط

 بودند، قائل النوعهايىرب جهان اين براى همواره راستین، توحید خط از منحرفان كه دهدمى نشان مذاهب و اديان تاريخ مطالعه

 را نوع آن كه دارد مستقلى النوع رب به نیاز موجودات انواع از يك هر كردندمى گمان كه بوده اين تفكر غلط اين سرچشمه

 !.دانستندنمى انواع اين تربیت براى كافى را خدا گويا كند، رهبرى و تربیت

 رب) بزرگ خداى دوازده يونانیان جمله از بودند، قائل النوعىرب شكار و جنگ تجارت، عقل، عشق، همانند امورى براى حتى

 ! دندوب آدمى صفات از يكى مظهر يك هر و ساخته، دائر خدايى بزم آلپ قله فراز بر آنها پندار به كه كردندمى پرستش را( النوع

 را كدام هر و بودند، قائل زهره النوع رب و خورشید النوع رب ماه، النوع رب آب، النوع رب" آشور" كشور پايتخت" كلده" در

 .میشمردند االرباب رب را" ماردوك" اينها همه فوق ما و نامیدند،مى بنامى

 .بود داغتر جا همه از شايد انواع بابار و خدايان تعدد و شرك بازار و داشت رواج متعدد خدايان نیز" روم" در



 و( يهود دانشمندان) احبار كه مردمى نكوهش در قرآن كه چنان دادند،مى قرار خود رب عمال نیز را بشر گاهى گذشته همه از

 احبار آنها:" "اهللَِّ ُدوِن ِمْن بابًاَأْر ُرْهباَنُهْم َو َأْحباَرُهْم اتََّخُذوا" میگويد دانستندمى خود ارباب را( دنیا تارك زنان و مردان) رهبانان

 (.31 -توبه" )دانستندمى خدا بجاى ارباب را رهبانهايشان و

 3تفسیر آیه 

 (3) الرَِّحیِم الرَّْحمِن

 (.رسیده را همه خاصش و عام رحمت و) است بخشايشگر و بخشنده كه خداوندى -3

 با ويش،خ بندگان به نسبت قدرت عین در ما كه است نكته اين به اشاره" ِمیَناْلعاَل َربِّ" از بعد" رحیم و رحمان" آوردن اين بر بنا

 رَّْحمِنال" بگويند عالقه دنیا يك با كه: سازدمى او شیفته را بندگان خدا، لطف و نوازىبنده اين كنیممى رفتار لطف و مهربانى

 ".الرَِّحیِم

 4 تفسیرآیه

 (0) الدِّيِن َيْوِم ماِلكِ 

 .جزاست روز مالك كه خدايى -0

 ْومِ َي ماِلكِ " )است جزا روز مالك كه خداوندى:" گويدمى و كندمى توجه رستاخیز و قیامت يعنى اسالم مهم اصل دومین به اينجا در

 (.الدِّيِن

 یم؟كنمى" جزا روز مالك" به تعبیر او از ما كه نیست جهان اين تمام مالك خداوند مگر كه آيدمى پیش سؤال اين اينجا در

 و بروز اما باشد،مى" جهان دو هر" شامل چه گر خداوند مالكیت اينكه آن و شودمى روشن نكته يك به توجه با سؤال اين پاسخ

 هیچكس و شود،مى بريده اعتبارى مالكیتهاى و مادى پیوندهاى همه روز آن در كه چرا است، بیشتر قیامت در مالكیت اين ظهور

 َيْوَمِئٍذ األَْْمُر َو ًاَشْیئ ِلَنْفٍس َنْفٌس َتْمِلكُ  ال َيْوَم است، خدا فرمان به باز گیرد صورت شفاعتى اگر حتى ،ندارد خود از چیزى آنجا در

 (.12 آيه انفطار سوره" )است خدا دست به كارها همه و نیست، بديگرى كمك براى چیز هیچ مالك هیچكس كه روزى:" هللَِِّ

 بود نزديك كه كردمى تكرار را آن قدر آن رسید،مى" الدِّيِن َيْومِ  ماِلِك" آيه به كه هنگامى: یمخوانمى ع سجاد امام از حديثى در

 .كند پرواز بدنش از روح

" جزا" معنى به لغت در" دين" و است جزا روز روز آن كه است اين خاطر به شده؟ معرفى دين روز روز، آن چرا اينكه و

 روى از پرده روز آن در است، پاداش و كیفر و جزا برنامه همین شودمى اجرا قیامت در كه اىبرنامه روشنترين و باشد،مى

 .بیندمى بد و خوب از اعم را خويش اعمال جزاى كس هر و گیردمى قرار محاسبه مورد دقیقا همه اعمال و رود،مى كنار كارها

 5 آیه تفسیر

 (3) َنْسَتِعیُن ِإيَّاَك َو َنْعُبُد ِإيَّاكَ 

 .جوئیممى يارى تو از تنها و پرستیممى را تو هاتن -3

 .بود قیامت روز به اعتراف و او پاك ذات به ايمان اظهار و پروردگار ثناى و حمد قبل آيات

 پاكش ذات برابر در و او، حضور در را خود پروردگار، شناخت و معرفت و عقیدتى محكم پايه اين با" بنده" گويى اينجا از اما

 ترا تنها:" گويدمى سخن او كمكهاى و امدادها از سپس و او، برابر در خويش عبوديت از نخست ساخته مخاطب را او بیند،مى

 (.َنْسَتِعیُن ِإيَّاَك َو َنْعُبُد ِإيَّاكَ " )جويممى يارى تو از تنها و پرستممى

 .است افعال توحید و عبادت، توحید از سخن اينجا در و گفتمى صفات و ذات توحید از سخن گذشته آيات واقع در

" و" نعبد" بر" اياك" كلمه شدن مقدم اينجا در و گردد،مى استفاده آن از حصر معنى شود، مقدم" فاعل" بر" مفعول" كه هنگامى

 .كرديم بیان باال در كه است افعالى توحید و عبادت توحید همان آن نتیجه و است انحصار بر دلیل" نستعین

 را او قوانین تنها نهیم، گردن او فرمان به تنها ندانیم خدا ذات جز پرستش شايسته را چیز هیچ و هیچكس هك آنست عبادت توحید

 .بپرهیزيم او پاك ذات غیر برابر در تسلیم و بندگى نوع هر از و بشناسیم رسمیت به

 به و نیمك انكار را اسباب عالم اينكه نه( هللَّا اال الوجود فى مؤثر ال) بدانیم او عالم در را حقیقى مؤثر تنها كه آنست افعال توحید

 به و سوزندگى، آتش به كه است او است، خدا فرمان به هم آن دارد، تاثیرى هر سببى هر كه باشیم معتقد بلكه نرويم سبب دنبال

 .است داده حیاتبخشى آب به و روشنايى خورشید



 نظرش در او غیر و داند،مى او به مربوط را عظمت و قدرت تنها بود، اهدخو" اهللَّ" به متكى تنها انسان كه آنست عقیده اين ثمره

 .باشدمى قدرت فاقد و پذير،زوال فانى،

 "نستعین" و" نعبد" در جمع صیغه ذكر

 است، جماعت و جمع پايه بر نماز مخصوصا عبادت اساس كه دهدمى نشان است جمع صورت به همه كه بعد آيات همچنین و

 ساير به رسد چه تا ببیند، جماعت و جمع میان را خود بايد خیزدمى بر نیاز و راز به خدا برابر در بنده كه هنگامى به حتى

 .زندگیش كارهاى

 .شودمى شناخته اسالم و قرآن نظر از مردود مفاهیمى اينها مانند و انزواطلبى روى،تك و فردگرايى، گونه هر ترتیب اين به

 6 تفسیرآیه

  اْلُمْسَتِقیَم اَطالصِّر اْهِدَنا

 .فرما هدايت راست راه به را ما -1

 ندهب تقاضاى نخستین او پاك ذات از استمداد و استعانت و عبوديت مرحله به وصول و پروردگار برابر در تسلیم اظهار از پس

 همه كه خدايى تا فرمايد، هدايت صالح عمل و ايمان راه و داد، و عدل راه نیكى، و پاكى راه راست، راه به را او كه است اين

 .بیفزايد آن بر نیز را هدايت نعمت داشته، ارزانى او به را نعمتها

 مطرح گمراهیم؟ ما مگر كنیممى خدا از مستقیم صراط به هدايت درخواست همواره ما چرا كه معروف سؤال اين اينجا در

 .شودمى

 را خود بايد دلیل همین به رود،مى او درباره انحراف و لغزش یمب لحظه هر هدايت مسیر در انسان شد اشاره كه همانطور: اوال

 .نگهدارد ثابت راست راه بر را او كه كند تقاضا و بگذارد پروردگار اختیار در

 .برسد باالتر مراحل به و بگذارد سر پشت را نقصان مراحل تدريجا انسان كه است تكامل طريق پیمودن همان هدايت: ثانیا

 اهللَُّ َيِزيُد َو: گويدنمى قرآن مگر .رودمى پیش چنان هم نهايتبى سوى به و است نامحدود تكامل طريق كه دانیممى نیز را اين

 (.61 -مريم" )كندمى افزون را يافتگان هدايت هدايت خداوند:" ُهدًى اْهَتَدْوا الَِّذيَن

 يعنى: فرمايدمى ع صادق امام

 كفنهل بآرائنا ناخذ ان او فنعطب، اهوائنا نتبع ان من المانع و جنتك، الى المبلغ و ك،محبت الى المؤدى الطريق للزوم ارشدنا

 آراء و كشنده هوسهاى پیروى از مانع و گردد،مى واصل بهشت به و رسدمى تو محبت به كه راهى بر را ما خداوندا: يعنى" 

 بدار. ثابت است، كننده هالك و انحرافى

 چیست؟ مستقیم صراط

 راتدستو به بودن پايبند و حق دين و پرستى خدا آئین همان" مستقیم صراط" آيدمى بر مجید قرآن آيات بررسى از كه گونه آن

  است، خدا

 ِمَن كاَن ما وَ  ًاَحِنیف ِإْبراِهیَم ِملََّة ِقَیمًا ِدينًا ُمْسَتِقیٍم ِصراٍط ِإلى َربِّي َهداِني ِإنَِّني ُقْل: خوانیممى 111 آيه انعام سوره در كه چنان

 ".نورزيد شرك خدا به هرگز كه ابراهیم آئین استوار، دين به: كرده هدايت مستقیم صراط به مرا خداوند بگو:" اْلُمْشِرِكیَن

 جنبه اين كه شده معرفى مستقیم صراط عنوان به" شرك گونه هر نفى و ابراهیم توحیدى آئین و جا بر پا و ثابت دين" اينجا در

 .كندمى صمشخ را عقیدتى

 اْعُبُدوِني َأِن َو ِبیٌنُم َعُدو  َلُكْم ِإنَُّه الشَّْیطاَن َتْعُبُدوا ال َأنْ  آَدَم َبِني يا ِإَلْیُكْم َأْعَهدْ  َلمْ  َأ: خوانیممى چنین 19 و 11 آيه يس سوره در اما

 :ُمْسَتِقیٌم ِصراطٌ  هذا

 همان ينا كنید پرستش مرا و( ننمائید عمل او بدستورات) نكنید ستشپر را شیطان كه نبستم پیمان شما با مگر آدم فرزندان اى" 

 ".است مستقیم صراط

 .است انحرافى عمل و شیطانى كار گونه هر نفى كه شده اشاره حق آئین عملى هاىجنبه به اينجا در

 ُهِدَي َقْدَف ِباهللَِّ َيْعَتِصْم َمْن وَ ) است خدا با ارتباط و پیوند مستقیم صراط به رسیدن راه 121 آيه عمران آل سوره در قرآن گفته به و

 (.ُمْسَتِقیٍم ِصراٍط ِإلى



 وجود ممستقی خط يك تنها نقطه دو میان زيرا نیست، بیشتر راه يك همیشه مستقیم راه كه رسدمى نظر به الزم نیز نكته اين ذكر

 .دهدمى تشكیل را راه نزديكترين كه دارد

 كه است دلیل اين به است عملى و عقیدتى هاىجنبه در الهى آئین و دين همان مستقیم، صراط دگويمى قرآن اگر اين بر بنا

 .همانست خدا با ارتباط راه نزديكترين

 عمران آل" )تاس اسالم خدا نزد در دين:" اإلِْْسالمُ  اهللَِّ ِعْنَد الدِّيَن ِإنَّ نیست بیشتر دين يك واقعى دين كه است دلیل همین به نیز و

 (.12 يهآ

 :شده نقل چنین ص پیامبر از

 :علیهم اهللَّ انعم الذين هم و االنبیاء صراط اْلُمْسَتِقیَم الصِّراَط

 "اندشده الهى نعمتهاى مشمول كه هستند همانها و است پیامبران راه مستقیم صراط" 

 :فرمود "اْلُمْسَتِقیَم الصِّراَط اْهِدَنا" آيه تفسیر در كه خوانیممى ع صادق امام از

 :االمام معرفة و الطريق

 "است امام شناخت و راه منظور" 

 است ع على مؤمنان امیر مستقیم، صراط: فرمود كه خوانیممى امام همان از باز ديگرى حديث در

 ظرفیت و موده،ن پذيرا اسالم براى را او هسین كند، هدايت بخواهد را كه هر خداوند ِلْلِْْسالِم، َصْدَرُه َيْشَرْح َيْهِدَيُه، َأْن اهللَُّ ُيِرِد َفَمْن)

 دلهايشان و بدن پوست سسپ َيشاُء، َمْن ِبِه َيْهِدي اهللَِّ ُهَدى ذِلَك اهللَِّ، ِذْكِر ِإلى ُقُلوُبُهمْ  وَ  ُجُلوُدُهْم َتِلیُن ُثمَّ : )فرموده نیز و« 1» ،(میدهد

 «9(. »میسازد برخوردار موهبت آن از بخواهد را كه هر كه است، خدا هدايت اين كند،مى میل و میشود نرم خدا ياد بسوى

 7 آیه تفسیر

 

 (6) الضَّالِّیَن ال َو َعَلْیِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغْیِر َعَلْیِهْم َأْنَعْمَت الَِّذيَن ِصراَط

 !گمراهان نه و كردى غضب ايشان بر كه آنها نه دادى نعمت آنان بر كه آنها راه -6

 كیانند؟" علیهم انعمت الذين" -1

 الصِّدِّيِقیَن َو النَِّبیِّیَن ِمَن َعَلْیِهْم اهللَُّ َأْنَعمَ  الَِّذيَن َمَع َفُأولِئَك الرَُّسوَل وَ  اهللََّ ُيِطعِ  َمْن وَ : است كرده تفسیر را گروه اين 12 آيه نساء سوره

 .َرِفیقًا ُأولِئكَ  َحُسَن َو الصَّاِلِحیَن َو الشَُّهداءِ  َو

 پیامبران از ساخته، خود نعمت مشمول كه دهدمى قرار كسانى با را آنها خدا كنند، اطاعت را پیامبر و خدا دستورات كه كسانى:" 

 ".هستند خوبى رفیقان اينان و صالح، افراد و خدا راه شهیدان و جانبازان و راستین و صادق رهبران و

 .صالحین و شهداء، صديقین، پیامبران،: كندمى معرفى گروه چهار را خدا نعمت مورد افراد آيه اين كنیممى مالحظه كه همانگونه

 رانرهب بايد نخست مؤمن، و مترقى و سالم انسانى جامعه يك ساختن براى كه باشد معنى اين به اشاره شايد چهارگانه مراحل اين

 .شوند میدان وارد انبیاء و حق

 در طريق اين از را پیامبران اهداف تا است، هماهنگ يكديگر با رشانكردا و گفتار كه راستگو و صديق مبلغان آنها دنبال به و

 .دهند گسترش جا همه

 كنند یامق آنها مقابل در بايد جمعى دارند، بر سر حقند راه مانع كه آنها و آلوده عناصر طبیعتا فكرى، سازندگى دوران اين دنبال به

 .گردد ىآبیار توحید درخت پاكشان خون با و شوند شهید اىعده و

 .معنويت از آكنده و شايسته و پاك اجتماعى است،" صالحان" آمدن وجود به تالشها و كوششها اين محصول چهارم مرحله در

 كیانند؟" ضالین" و" علیهم مغضوب" 

 .است مشخصى گروه به اشاره كدام هر كه دهدمى نشان فوق آيات در هم از دو اين كردن جدا

 :دارد وجود تفسیر سه چیست دو اين میان فرق اينكه در



" از بدتر و ترسخت اىمرحله" علیهم مغضوب" كه شودمى استفاده چنین مجید قرآن در كلمه دو اين استعمال موارد از -1

 لدلی همین به و منافق، يا و لجوج گمراهان علیهم، مغضوب و هستند، عادى گمراهان" ضالین" ديگر تعبیر به و است،" ضالین

 .شده ذكر آنها مورد در خداوند لعن و غضب موارد، زا بسیارى در

 گسترده كفر راىب را خود سینه كه آنهايى:" اهللَِّ ِمَن َغَضٌب َفَعَلْیِهمْ  َصْدراً  ِباْلُكْفِر َشَرَح َمْن لِكْن َو خوانیممى نحل سوره 121 آيه در

 ".است آنها بر پروردگار غضب ساختند

 السَّْوِء داِئَرُة َعَلْیِهْم السَّْوِء نََّظ ِباهللَِّ الظَّانِّیَن اْلُمْشِركاِت َو اْلُمْشِرِكیَن وَ  اْلُمناِفقاِت َو اْلُمناِفِقیَن ُيَعذَِّب َو است، آمده فتح سوره 1 آيه در و

 گمان داخ درباره كه را آنها و مشرك زنان و مردان و منافق زنان و مردان خداوند:" َجَهنََّم َلُهْم َأَعدَّ وَ  َلَعَنُهْم َو َعَلْیِهمْ  اهللَُّ َغِضَب َو

 آماده آنان براى را جهنم و سازد،مى دور خويش رحمت از و كند،مى لعن را آنها و دهد،مى قرار خويش غضب مورد برندمى بد

 ".است ساخته

 و اذيت از حتى و پیمايندمى را حق با دشمنى و عناد و لجاجت راه كفر، بر عالوه كه هستند آنها" علیهم مغضوب" حال هر به

...  اهللَِّ ِمَن ِبَغَضٍب باؤُ  َو: گويدمى عمران آل سوره 119 آيه كنندنمى فروگذار امكان صورت در پیامبران و الهى رهبران آزار

 33: ص ،1ج مونه،ن تفسیر                        ِبما ذِلكَ  َحقٍّ ِبَغْیِر األَْْنِبیاَء َيْقُتُلوَن وَ  اهللَِّ ِبآياتِ  َيْكُفُروَن كاُنوا ِبَأنَُّهمْ  ذِلَك

 َيْعَتُدونَ  كاُنوا َو َعَصْوا 

 ".كشتندمى ناحق به را الهى پیامبران و ورزيدندمى كفر خدا به كه چرا شد( يهود) آنها حال شامل خداوند غضب:" 

 

 

 

 سوره توحید
 را پروردگارت نسب و حسب و مشخصات: پرسیدند( ص) خدا رسول از يهوديان: فرمود كه كرده روايت( ع) صادق امام از

 «.المیزان» شد نازل" احد اهللَّ هو قل" سوره آنكه تا نداد، پاسخ روز سه تا جناب آن. كن بیان ما براى

 در نه احدى اينكه به نیز و او سوى به وجوديش حوائج تمامى در اهللَّ سوى ما بازگشت و ذات احديت به را تعالى خداى سوره اين

 ستايد.)المیزان(مى نیست او شريك افعال در نه و صفات در نه و ذات

 گويدمى سخن او يگانگى و پروردگار، توحید از( توحید سوره و اخالص سوره) است پیدا نامش از كه چنان سوره اين

 از است عاجز شما از كسى آيا" :لیلة؟ فى القرآن ثلث يقرأ ان احدكم يعجز ا: فرمود كه خوانیممى ص اكرم پیغمبر از حديثى در

! دارد؟ كار اين بر توانايى كسى چه! خدا رسول اى: كرد عرض حاضران از يكى! ؟"بخواند شب يك در را قرآن سوم يك اينكه

 ".بخوانید را اهللَّ هو قل سوره:" َأَحٌد اهللَُّ ُهَو ُقْل اقرؤا: فرمود پیغمبر

 هفتاد: فرمود گزارد نماز" معاذ بن سعد" جنازه بر ص خدا رسول كه هنگامى: خوانیممى ع صادق امام از ديگرى حديث در

 مستحق عمل كدام خاطر به او پرسیدم جبرئیل از من! گزاردند نماز او جنازه بر بود نیز" جبرئیل" آنها میان در كه ملك هزار

 شد؟ شما گزاردن نماز

 دآم و رفت و روىپیاده و شدن، سوار و ايستادن، و شستن،ن حال در" َأَحٌد اهللَُّ ُهوَ  ُقْل" تالوت خاطر به: گفت

 سازدمى دور را فقر و كندمى فراوان را روزى خانه به ورود هنگام به سوره اين خواندن كه شودمى استفاده ديگرى روايت از

 است؟ قرآن سوم يك معادل" اهللَُّ ُهَو ُقْل" سوره چگونه اينكه در

 ردهفش طور به را" عقائد" بخش سوره اين و است،" تاريخ" و" عقائد" و" احكام" بر مشتمل قرآن هاينك خاطر به اندگفته بعضى

 .كندمى بیان

 شرح را اول بخش سوره اين و دارد، قرار" دو اين میان در آنچه" و" معاد" و" مبدأ" است بخش سه قرآن: اندگفته ديگر بعضى

 .دهدمى

 .آمده توحید سوره در آن عصاره و كندمى بحث توحید پیرامون قرآن سوم يك تقريبا كه است قبول قابل سخن اين

 :دهیممى پايان سوره اين عظمت باره در ديگرى حديث با را سخن اين



 :فرمود كردند، سؤال توحید سوره باره در ع الحسین بن على امام از

 الى يدالحد سورة من اآليات و َأَحٌد، اهللَُّ ُهوَ  ُقْل تعالى اهللَّ لفانز متعمقون، اقوام الزمان آخر فى يكون انه علم جل و عز اهللَّ ان" 

 :هلك فقد ذلك وراء رام فمن" الصُُّدوِر ِبذاِت َعِلیٌم ُهَو َو:" قوله

 تآيا و ٌد،َأَح اهللَُّ ُهوَ  ُقْل سوره لذا كنند،مى دقت و تعمق مسائل در كه آيندمى اقوامى الزمان آخر در كه دانستمى متعال خداوند" 

 ندك طلب را آن از بیش كس هر فرمود، نازل( خداشناسى و توحید مباحث پیرامون) را الصُُّدوِر ِبذاِت َعِلیٌم تا حديد، سوره آغاز

 «.9" »شودمى هالك

 1تفسیر آیه 

 است همتا بى و يكتا او: تفسیر

 بود شده پروردگار اوصاف زمینه در مختلف فرادا يا اقوام ناحیه از كه مكررى سؤاالت پاسخ در سوره اين از آيه نخستین

 مفهوم از و است غائب مفرد ضمیر كه" هو" ضمیر با جمله آغاز ( َأَحٌد اهللَُّ ُهَو ُقْل" )است يگانه و يكتا خداوند او بگو:" فرمايدمى

 افكار دسترس از و است، خفاء نهايت در او مقدس ذات كه است واقعیت اين به اىاشاره و رمز واقع در كند،مى حكايت مبهمى

 بیرون انسانها محدود

 ".است يكتا و يگانه خداوند او:" گويدمى و داردبرمى پرده ناشناخته حقیقت اين از سپس

 .كن اظهار و ابراز را حقیقت اين كه است اين اينجا در( بگو" )قل" معنى ضمنا

 :فرمود سخن اين ذكر از بعد كه است آمده ع باقر امام از حديثى در

 كن فتوصی را خدايت نیز تو! محمد اى است ما خدايان اين:" گفتندمى كرده، اشاره خود بتهاى به اشاره اسم با پرستانبت و كفار

 ... َأَحٌد اهللَُّ ُهَو ُقْل: كرد نازل را آيات اين خداوند" كنیم درك و ببینیم را او تا

 پیرامون هو:

 خواستم او از ديدم، خواب در را" خضر" بدر جنگ شب در: فرمود كه خوانیممى ع على مؤمنان امیر از ديگرى حديث در

 ار جريان شد صبح كه هنگامى هو، اال هو ال من يا هو، يا: بگو: گفت شوم پیروز دشمنان بر آن كمك به كه دهد ياد من به چیزى

 جمله اين سپس شده تعلیم تو به اعظم اسم ع ىعل اى:" االعظم االسم علمت! على يا: فرمود كردم، عرض ص اهللَّ رسول خدمت

 «.9..." » بود بدر جنگ در من زبان ورد

 اهلل:

 مستور چشمها، درك از كه است كسى همان اهللَّ ورزند،مى عشق او به و حیرانند او در خلق كه است معبودى مفهومش، اهللَّ" 

 از ريشه وله" محجوب خلق عقول و افكار از و است،

 ".حق به معبود تنها" معنى به است،" االله" اصل در و اند،دانسته( عبادت معنى به و وزن بر" )االهة" ريشه از را آن نیز گاه

 .درآمده" خاص اسم" صورت به بعدا باشد چه هر آن ريشه ولى

 

 احد:

 [تعالى خداى بودن احد معناى و" واحد" و" احد" بین فرق]

 كه چیزى است، ماده اين از وصفى نیز" واحد" كلمه كه چنان هم شده، گرفته" دتوح" ماده از كه است صفتى" احد" كلمه و

 و خارج در نه نباشد، تعدد و كثرت قابل كه رودمى بكار كسى و چیزى مورد در" احد" كلمه است، فرق واحد و احد بین هست،

 و توهم در يا و خارج در يا دارد ثالثى و ثانى يك" واحدى" هر كه" واحد" كلمه خالف به نشود، اعداد داخل اصوال و ذهن، در نه

 همان خود باز شود، فرض دومى برايش هم اگر احد اما و شود،مى كثیر رابع و ثالث و ثانى به انضمام با كه عقل، فرض به يا

 .نشده اضافه او بر چیزى و است

 مه حقیقت، در ،"نیامده من نزد قوم از احدى" گويىمى وقتى: كه است اين سازد روشن را فرق اين اىاندازه تا بتواند كه مثالى

 كي آمدن تنها و تنها" نیامده من نزد قوم از واحدى:" بگويى اگر اما را، باال به نفر سه و نفر دو هم و اىكرده نفى را نفر يك آمدن

 اطرخ به و هست، كلمه دو بین كه تتفاو همین خاطر به و باشند، آمده نزدت نفرشان چند كه ندارد منافات و اى،كرده نفى را نفر

 استعمال تعالى خداى باره در جز به ايجابى كالم هیچ در كلمه اين بینیممى هست،" احد" كلمه در كه خاصیتى و معنا همین



 كالمى است شده استعمال كه جا هر بلكه( آمد من نزد قوم از احدى -القوم من احد جاءنى: شودنمى گفته وقت هیچ و) شود،نمى

 )المیزان(.شودمى استعمال ايجابى كالم در كه است تعالى خداى مورد در تنها منفى، است

 آيا! مؤمنان امیر اى: كرد عرض برخاست" جمل" جنگ روز در اعرابى مردى كه است آمده صدوق توحید در اينكه جالب

 معنى؟ چه به واحد است؟ واحد خداوند گويىمى

 دح چه تا مؤمنان امیر فكر بینىنمى مگر است؟ سؤالى اين چه! اعرابى اى: گفتند و كردند، لهحم او به طرف هر از مردم ناگهان

 آنچه زيرا بگذاريد، خود حال به را او: فرمود ع مؤمنان امیر! دارد مقامى نكته هر و جايى سخن هر است؟ جنگ مساله مشغول

 به را خود مخالفان هم ما كند،مى سؤال توحید از او" )خواهیممى دشمن گروه اين از ما كه است چیزى همان خواهدمى او كه را

 (.كنیممى دعوت كلمه توحید

 صحیح خدا باره در آن معنى دو كه باشد داشته تواندمى معنى چهار است" واحد" خدا گوئیممى اينكه! اعرابى اى: فرمود سپس

 .است صحیح آن معنى دو و نیست،

 ينا مفهوم زيرا نیست، تا دو و است يكى او بگوئیم) باشدنمى جائز خدا براى اين است ددىع وحدت: نیست صحیح كه دو آن اما

 تصور دومى حق نهايت بى ذات براى مسلما كه حالى در ندارد، وجود ولى شودمى تصور او براى دومى كه است آن سخن

 اِلُثث اهللََّ ِإنَّ :" گفتند كه را كسانى خداوند كه بینىنمى آيا شود،نمى اعداد باب در داخل ندارد ثانى كه چیزى كه چرا( شودنمى

 كرده؟ تكفیر( است نفر سه از سومى خدا" )َثالَثٍة

 مردم از يكى كس فالن گوئیممى اينكه مثل باشد، نوعى واحد معنى به كه است اين نیست روا خدا بر كه واحد معانى از ديگر

 رنظی و شبیه گونه هر از خدا و است تشبیه سخن اين مفهوم( ندارد جنسى و نوع خدا كه چرا) نیست روا خدا بر نیز اين است،

 .است باالتر و برتر

 او براى شبیهى عالم اشیاء در يعنى است واحد خداوند شود گفته اينكه نخست است صادق خدا باره در كه مفهومى دو آن اما

 .است چنین ما پروردگار آرى نیست،

 هم،و در نه و عقل، در نه و خارج در نه نیست، پذيرتقسیم او ذات يعنى است المعنى احدى ما دگارپرور شود گفته اينكه ديگر

 يا عددى، واحد معنى به نه است يكتا و يگانه و است واحد و احد خداوند اينكه سخن كوتاه " است چنین   بزرگ خداوند آرى

 نظیر و شبیه و مانند و مثل وجود عدم معنى به او وحدانیت روشنتر عبارت به و ذاتى، وحدت معنى به بلكه جنسى، و نوعى

 .است او براى

 قابل غیر جهت هر از نهايت بى ذات دو كه است مسلم و جهت، هر از نهايت بى است ذاتى او: است روشن نیز سخن اين دلیل

 (.كنید دقت) را اين تكماال آن و ندارد، را آن كماالت اين شود،مى محدود دو هر شد ذات دو اگر چون است، تصور

 بود يگانه خداوند زج خدايانى آسمان و زمین در اگر:" َيِصُفوَن َعمَّا اْلَعْرشِ  َربِّ اهللَِّ َفُسْبحاَن َلَفَسَدتا اهللَُّ ِإالَّ آِلَهٌة ِفیِهما كاَن َلوْ : 

 آنچه از است عرش پروردگار كه دىخداون است منزه پس خورد،مى هم به جهان نظام و شد،مى كشیده فساد به آسمان و زمین

 "كنندمى توصیف آنها

 2تفسیر آیه 

 

 )المیزان(است اعتماد با كردن قصد يا و كردن قصد" صمد" كلمه معناى در اصل 

 :است شده ذكر زيادى معانى" صمد" براى

 روند.مى وا سوى به كارها انجام براى كه است بزرگى و آقا معنى به صمد: گويدمى" مفردات" در" راغب" 

 .است پر بلكه نیست خالى تو كه است چیزى معنى به" صمد:" اندگفته بعضى 

 :فرموده بیان معنى پنج" صمد" براى حديثى در ع على بن حسین امام ا

 .است آقايى و سیادت منتهاى در كه است كسى" صمد" 

 .جاودانى و ازلى دائم است ذاتى" صمد" 

 .ندارد جوف كه است وجودى" صمد" 

 .آشامدنمى و خوردنمى كه است كسى" صمد" 



 14خوابد.نمى كه است كسى" صمد" 

 :فرمود ع حضرت كرد سؤال" صمد" باره در ع على" مؤمنان امیر" از" حنفیه بن محمد" كه خوانیممى ديگرى حديث در

 نه و محل نه حدود، و حد نه تمثال هن و صورت نه و دارد، شبیه نه و مانند نه جسم، نه و است اسم نه او كه است آن صمد تاويل

 حركت، نه و دارد سكون نه نشسته، نه و است ايستاده نه خالى، نه و است پر نه آنجا، نه و اينجا نه" اين" نه و" كیف" نه مكان،

 وا نجايشگ مكانى هیچ و نیست، خالى او از محلى هیچ حال عین در و نفسانى، نه و است روحانى نه نورانى، نه است ظلمانى نه

" است منتفى پاكش ذات از اينها همه است، موجود او براى بو نه و كرده، خطور انسانى قلب بر نه و دارد رنگ نه ندارد، را

«9»15. 

 مقدسش ساحت از را مخلوقات صفات گونه هر كه دارد وسیعى و جامع بسیار مفهوم" صمد" كه دهدمى نشان خوبى به حديث اين

 كندمى نفى

 كه چیزى هر پس داده، او به خدا را هستى است هستى داراى كه چیزى هر و است، عالم همه آورنده پديد تعالى خداى وقتى آرى

 كه چنان هم كند،مى قصد را او حاجتش رفع در و است، خدا به محتاج آثارش و صفات و ذات در باشد، آن بر صادق" چیز" نام

 در تعالى خداى پس ،«3" »اْلُمْنَتهى َربَِّك ِإلى َأنَّ َو:" فرموده مطلق طور به نیز و ،«9" »ْمُراألَْ َو اْلَخْلُق َلُه َأال:" فرموده خودش

 او مقصدش منتهاى آنكه مگر كندنمى ديگر چیز هیچ قصد چیز هیچ يعنى است، صمد شود تصور وجود عالم در كه حاجتى هر

 )المیزان(.است او وسیله به حاجتش آمدن بر و است

 هر هك است اين از عبارت صمديت گفتیم چون است، فعل صفت كه كرده توصیف صمديت صفت به را او" الصََّمُد هللَُّا" جمله

 )المیزان(.شودمى منتهى او سوى به چیزى

 3تفسیر آیه 

 ته،پرداخ بودند، قائل پدرى يا فرزندى، خداوند براى كه" عرب مشركان" و" يهود" و" نصارى" عقائد رد به بعد آيه در

 (.ُيوَلْد َلْم وَ  َيِلْد َلْم" )نشده زاده و نزاد: فرمايدمى

! القدس روح و پسر، خداى و پدر، خداى بودند،( گانهسه خدايان) تثلیث به معتقد كه است كسانى سخن بیان، اين مقابل در

 اهللَِّ اْبُن اْلَمِسیُح النَّصارى قاَلِت َو اهللَِّ اْبُن َزْيٌرُع اْلَیُهوُد قاَلِت َو دانستندمى او پسر را" عزير" يهود و خدا، پسر را" مسیح" نصارى

 :ُيْؤَفُكوَن َأنَّى اهللَُّ قاَتَلُهُم َقْبُل ِمْن َكَفُروا الَِّذيَن َقْوَل ُيضاِهُؤَن ِبَأْفواِهِهْم َقْوُلُهْم ذِلَك

 ماننده كه گويندمى خود زبان با كه است خنىس اين! است خدا پسر مسیح گفتند نصارى و! است خدا پسر عزير گفتند يهود" 

 (.32 -توبه! )؟"شوندمى منحرف حق از چگونه باد آنها بر خدا لعنت است، پیشین كافران گفتار

 و سرانپ خدا براى آنها:" ِعْلٍم ِبَغْیِر َبناتٍ  َو َبِنیَن َلُه َخَرُقوا َو! هستند خدا دختران مالئكه كه بودند معتقد نیز عرب مشركان

 (.122 -انعام"! )ساختند جهل روى از و دروغ به دخترانى

 لطیف و مادى اشیاء خروج گونه هر و دارد، وسیعترى معنى" ُيوَلْد َلْم وَ  َيِلْد َلْم" آيه در تولد كه شودمى استفاده روايات بعضى از

 .كندمى نفى را ديگر لطیف و مادى اشیاء از مقدس ذات آن خروج يا و او، از را

 َلْم:" دهش تفسیر چنین" ُيوَلْد َلْم وَ  َيِلْد َلْم" جمله فرمود، مرقوم صمد تفسیر در" بصره" اهل پاسخ در ع حسین امام از اىنامه در

 ستانپ از شیر مانند) شودمى خارج مخلوقین از كه اشیايى ساير و فرزند، مانند مادى اشیاء نه نشد، خارج او از چیزى يعنى" َيِلْد

 و گريه و  خنده و خوشحالى و حزن و اندوه و خیال و خواب مانند گوناگون، عوارض نه و نفس، مانند لطیف، چیز هن و( مادر

 16.شود خارج او از چیزى كه است اين از برتر خداوند سیرى، و گرسنگى و ماللت و شوق و رجاء و خوف

 

 4تفسیر آیه 

 مانند و شبیه احدى هرگز او براى و:" فرمايدمى رسانده، كمال مرحله به خدا اوصاف باره در را مطلب سوره اين آيه آخرين در

 (َأَحٌد ُكُفوًا َلُه َيُكْن َلمْ  َو" )است نبوده

 گونه هر و موجودات، صفات و مخلوقین، عوارض تمام آيه اين مطابق

                                                             
 .993 صفحه 3 جلد" االنوار بحار.  14
 .91 حديث 932 صفحه 3 جلد" االنوار ربحا.  15
 990 صفحه 3 جلد" االنوار بحار.  16



 آغاز در كه نوعى و عددى حیدتو مقابل در است، صفاتى و ذاتى توحید همان اين است، منتفى او پاك ذات از محدوديت، و نقص

 .شد اشاره آن به سوره اين تفسیر

 .است مانند بى و نظیر بى نظر هر از و افعال، در مثلى نه و صفات، در مانندى نه دارد، ذات در شبیهى نه او اين بر بنا

 :"فرمايدمى البالغه نهج هاىخطبه از يكى در ع على مؤمنان امیر

 فیساويه له نظیر ال و فیكافئه، له" ءكف" ال و...  محدودا فیصیر" يولد مل و" مولودا، فیكون" يلد لم

 شبیهى و گردد، همتا او با تا ندارد مانندى...  گردد، محدود تا نشد زاده كسى از و باشد، مولود نیز خود كه نزاد را كسى او" 

 16"باشد مساوى او با تا شودنمى تصور او براى

 

 :فرمايدمى ع مجتبى امام گرامیش فرزند براى اشنامه وصیت در ع على حضرت

 كما حدوا اله لكنه و صفاته، و افعاله لعرفت و سلطانه، و ملكه آثار لرأيت و رسله التتك شريك لربك كان لو انه بنى يا اعلم و

 :نفسه وصف

 و كردى،مى مشاهده را او سلطان و ملك آثار و آمدندمى تو سراغ به او فرستادگان داشت همتايى پروردگارت اگر فرزندم بدان" 

 18"است كرده توصیف خودش كه همانگونه است يكتا معبود او ولى شدىمى آشنا صفاتش و افعال به

 

 سوره قدر
 و قدر شب اهمیت بیان سپس و است، قدر شب در مجید قرآن نزول بیان است پیدا نیز نامش از كه چنان سوره اين محتواى

 آن آثار و بركات

 :فرمود كه است نقل ص اكرم پیغمبر از كه بس همین سوره اين تالوت لتفضی در

 :القدر لیلة احیا و رمضان صام كمن االجر من اعطى قرأها من

 .12«9" »است داشته احیا را قدر شب و گرفته، روزه را رمضان ماه كه است كسى مانند كند تالوت را آن كس هر" 

 :یمخوانمى ع باقر امام از ديگرى حديث در

 اهللَّ سبیل فى بدمه كالمتشحط كان سرا قرأها من و اهللَّ، سبیل فى سیفه كشاهر كان بجهر انزلناه انا قرأ من

 طورب كه كسى و كند،مى جهاد و كشیده شمشیر خدا راه در كه است كسى مانند بخواند آشكار و بلند را انزلناه انا سوره كه كسى" 

 "است آغشته خون به خدا راه رد كه است كسى مانند بخواند پنهان

 

 الرَِّحیمِ  الرَّْحمِن اهللَِّ ِبْسِم

 ِهْمبَِّر ِبِإْذِن ِفیها الرُّوحُ  َو اْلَمالِئَكُة َتَنزَُّل( 3) َشْهٍر َأْلِف ِمْن َخْیٌر اْلَقْدِر َلْیَلُة( 9) اْلَقْدِر َلْیَلُة ما َأْدراَك ما َو( 1) اْلَقْدِر َلْیَلِة ِفي َأْنَزْلناُه ِإنَّا

 (0) َأْمٍر ُكلِّ ِمْن

 (3) اْلَفْجِر َمْطَلِع َحتَّى ِهيَ  َسالٌم

 مهربان بخشنده خداوند بنام

 .كرديم نازل قدر شب در را( قرآن) آن ما -1 

 !چیست؟ قدر شب دانىمى چه تو و -9
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 است ماه هزار از بهتر قدر شب -3 

 .شوندمى نازل كار هر( تقدير) ىبرا پروردگارشان اذن به شب آن در" روح" و فرشتگان -0 

 !صبح طلوع تا( رحمت و بركت و) سالمت از مملو است شبى -3

 1تفسیر آیه 

 (.اْلَقْدِر َلْیَلِة ِفي َأْنَزْلناُه ِإنَّا" )كرديم نازل قدر شب در را آن ما:" افزايدمى قدر سوره آيه نخستین در

 راىب آن ظاهرى ابهام و گرددمى باز قرآن به" َأْنَزْلناُه ِإنَّا" ضمیر كه است لممس ولى نشده ذكر قرآن نام صريحا آيه اين در چه گر

 .است آن اهمیت و عظمت بیان

 به ار آن نزول خداوند كه است آسمانى بزرگ كتاب اين عظمت به ديگرى اشاره نیز( كرديم نازل را آن ما) َأْنَزْلناُه ِإنَّا به تعبیر

 .است عظمت بر دلیل و دارد جمعى مفهوم كه الغیر مع متكلم غهصی با مخصوصا داده نسبت خودش

 بكتا اين بودن سازسرنوشت بر ديگرى دلیل شودمى تعیین انسانها سرنوشت و مقدرات كه شبى همان" قدر" شب در آن نزول

 .است آسمانى بزرگ

 از و است، شده" تنزيل" به تعبیر بعضى در و" انزال" به تعبیر آيات از بعضى در قرآن شدن نازل باره در: اينكه توجه قابل

 هوممف" انزال" ولى گردد، نازل تدريجا چیزى كه شودمى گفته جايى در معموال" تنزيل" كه شودمى استفاده لغت متون از اىپاره

و  دفعی نزول دو هب اشاره تواندمى آمده قرآن آيات در كه تعبیر تفاوت اين  گرددمى شامل نیز را دفعى نزول كه دارد وسیعترى

 به دو نوع نزول برای قران نیستند:ده و قائل رکه البته برخی آن را به گونه ديگر تفسیر ک باشد تدريجی

 [است شده نازل قدر شب در قرآن همه كه اينست" اْلَقْدِر َلْیَلِة ِفي َأْنَزْلناُه ِإنَّا:" آيه مفاد]المیزان: 

 در را قرآن همه بفرمايد خواهدمى: كه است اين ظاهرش و گردد،برمى قرآن به" انزلناه" در ضمیر" اْلَقْدِر َلْیَلِة ِفي َأْنَزْلناُه ِإنَّا" 

 يكپارچگى اعتبار در ظاهر كه كرده، انزال به تعبیر كه است اين هم مؤيدش را، آن آيات از بعضى نه كرده، نازل قدر شب

 .است تدريجى كردن نازل در ظاهر كه تنزيل نه است،

 فرموده صريحا كه ،«1" »ُمباَرَكٍة َلْیَلٍة ِفي َأْنَزْلناُه ِإنَّا اْلُمِبیِن اْلِكتاِب َو:" فرمايدمى كه است زير آيه بحث مورد آيه معناى در و

 كه را كتاب اين فرموده بعد خورده، كتاب همه به سوگند نخست كه است اين ظاهرش چون كرده، نازل شب آن در را كتاب همه

 .كرديم نازل يكپارچه و شب يك در خورديم، سوگند تشحرم به

 تبیس طول در تدريج به هم يكى و معین، شب يك در يكپارچه يكى شده، نازل جور دو كريم قرآن كه شودمى اين آيات مدلول پس

 بیان را آن تدريجى نزول ،«9" »َتْنِزياًل زَّْلناهُ َن َو ُمْكٍث َعلى النَّاِس َعَلى ِلَتْقَرَأُه َفَرْقناُه ُقْرآنًا َو" شريفه آيه كه نبوت سال سه و

 َرتَّْلناُه وَ  ُفؤاَدَك ِبِه ِلُنَثبَِّت َكذِلَك واِحَدًة ُجْمَلًة اْلُقْرآُن َعَلْیِه ُنزِّلَ  ال َلْو َكَفُروا الَِّذيَن قاَل َو:" فرمايدمى كه زير آيه همچنین و كند،مى

 «.3" »َتْرِتیاًل

 و كرديم، آن انزال به شروع كه است اين" انزلناه" آيه معناى: اندگفته كه كرد اعتنا 92 بعضى گفته به نبايد ديگر اين، بر بنا و

 بیان كه اىآيه تعالى خداى كالم در و .آن همه نه شد نازل يكباره شب آن در كه است، قرآن از آيه چند انزال هم انزال از منظور

 ماه در چهيكپار قرآن: فرمايدمى كه"  اْلُقْرآُن ِفیِه ُأْنِزَل الَِّذي َرَمضاَن َشْهُر" آيه بجز شودنمى ديده بوده شبى چه مذكور لیله كند

 كدامیك اينكه اما و است، رمضان ماه شبهاى از يكى قدر شب شودمى معلوم بحث مورد آيه به آن انضمام با و شده، نازل رمضان

 .شودمى استفاده روايات از تنها نیامده، كند لتدال آن بر كه چیزى قرآن در ،است آن هاىشب از

 

 3و  2تفسیر آیه 

 (.اْلَقْدِر َلْیَلُة ما َأْدراَك ما َو" )قدر چیست؟ شب دانىمى چه تو:" فرمايدمى قدر شب عظمت بیان براى بعد آيه در

 (.َشْهٍر َأْلِف ِمْن َخْیٌر اْلَقْدِر َلْیَلُة" )است بهتر ماه هزار از كه است شبى قدر شب:" گويدمى بالفاصله و

 رد بود ممكن اينكه با چون منزلتش، عظمت و شب آن قدر جاللت از است كنايه جمله اين" اْلَقْدِر َلْیَلُة ما َأْدراَك ما وَ " المیزان:

 هى، ام ادريك ما و :"بفرمايد توانستمى اينكه با بگويم، ترواضح. كرد تكرار را آن خود بیاورد، را القدر لیلة ضمیر دوم نوبت
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 َأْلِف ْنِم َخْیٌر اْلَقْدِر َلْیَلُة اْلَقْدِر َلْیَلُة ما َأْدراَك ما َو:" فرمود و آورد را كلمه خود سوم بار و دوم بار براى" شهر الف من خیر هى

 المیزان".َشْهٍر

 ارزش بركت پر طوالنى عمر يك ازهاند به كه است عظمتى با شب چه راستى به است، سال هشتاد از بیش ماه هزار دانیممى

 .دارد

 دندبو داده انجام عصیان بدون را خدا عبادت سال هشتاد كه اسرائیل بنى از نفر چهار از ص اكرم پیغمبر كه است آمده یحديث در

 91. شد لناز زمینه اين در فوق آيه كردندمى پیدا توفیقى چنین هم آنها كاش اى كه كردند آرزو اصحاب آورد، میان به سخن

 اهم هزاران از قدر شب ارزش و است، تكثیر براى: اندگفته بعضى ؟"تكثیر" يا است" تعداد" براى اينجا در هزار عدد اينكه در

 براى همیشه عدد اصوال و است، تعداد براى مزبور عدد كه دهدمى نشان كرديم نقل باال در كه روايتى ولى باشد،مى برتر نیز

 .باشد تكثیر بر روشنى قرينه اينكه مگر است تعداد

 4تفسیر آیه 

 

 قديرت براى پروردگارشان اذن به شب آن در روح و فرشتگان: افزايدمى پرداخته، بزرگ شب آن از بیشترى توصیف به سپس

 (.َأْمٍر ُكلِّ  ِمْن َربِِّهْم ِبِإْذِن ِفیها الرُّوُح َو اْلَمالِئَكُة َتَنزَُّل" )شوندمى نازل كار هر

 قدر شب كه شودمى روشن( بوده" تتنزل" اصل در) دارد استمرار بر داللت و است، مضارع فعل" تنزل" اينكه به جهتو با

 تكرار سال همه در كه مداوم است شبى و مستمر است امرى بلكه نبوده، مجید قرآن نزول و ص اكرم پیغمبر زمان به مخصوص

 .شودمى

  شود،مى نامیده نیز" االمین روح" كه است" امین جبرئیل:" اندگفته بعضى كیست؟ روح از منظور اينكه در

":" َأْمِرنا ِمْن ُروحاً  ِإَلْیَك َأْوَحْینا َكذِلَك و"" شورى سوره 39 آيه قرينه به اند،كرده تفسیر" وحى" معنى به را" روح" بعضى و

که کلمه روح در آيه فوق به معنای وحی  ".رديمك وحى خود فرمان به نیز تو بر فرستاديم وحى پیش پیامبران بر كه همانگونه

 است.

 ".شوندمى نازل شب آن در مقدرات تعیین زمینه در الهى وحى با فرشتگان:" شودمى چنین آيه مفهوم اين بر بنا

 ،گانفرشت فوق ما است عظیمى مخلوق" روح" اينكه آن و رسد،مى نظر به نزديكتر همه از كه دارد وجود سومى تفسیر اينجا در

 ع امام ؟"است جبرئیل همان روح آيا:" كرد سؤال حضرت آن از شخصى كه است شده نقل ع صادق امام از حديثى در كه چنان

 :"فرمود پاسخ در

 ؟"الروح و المالئكة تنزل: يقول جل و عز اهللَّ ان لیس ا المالئكة، من اعظم الروح و المالئكة، من جبرئیل

 «.1» ؟"شوندمى نازل روح و مالئكه: فرمايدنمى خداوند متعال مگر است، مالئكه از اعظم حرو و است، مالئكه از جبرئیل" 

 متفاوتند. هم با دو اين مقابله، قرينه به يعنى

 نازل شب آن در بركتى و خیر هر آوردن و سرنوشتها تعیین و تقدير براى فرشتگان كه است اين" َأْمٍر ُكلِّ ِمْن" از منظور

 .است امور اين انجام آنها نزول از هدف و شوند،مى

 آنها هك دارد فرشتگان اين كار با نزديكى تناسب. است شده جهان تدبیر و ربوبیت مساله روى تكیه آن در كه" ربهم" به تعبیر

 .است پروردگار ربوبیت از اىگوشه نیز آنها كار و شوندمى نازل امور تقدير و تدبیر براى

 5تفسیر آیه 

 و ظاهرى آفات از بودن عارى معناى به" سالمت" و" سالم" كلمه: گفته مفردات در" اْلَفْجِر َمْطَلِع َحتَّى ِهَي الٌمَس" المیزان: 

 است. باطنى

 آن همه شامل رحمتش اينكه به است گرفته تعلق الهى عنايت اينكه }اول{ به } به دو چیز{ است اشاره" هى سالم" جمله پس

 اين هب باشد، بسته عذابش و نقمتش باب قدر شب خصوص در اينكه به } دوم{ نیز و آورند،مى روى او سوى به كه بشود بندگانى

 در كه چنان هم نشود، واقع مؤثر هم هاشیطان كید شب آن در طبعا كه است آن معنا اين الزمه و. نفرستد جديد عذابى كه معنا

 .است رفته اشاره معنا اين به هم روايات از بعضى

                                                             
 .361 صفحه 1 جلد" المنثور در.  91



عبادت  به مشغول مؤمن که هر از مالئكه شب آن در: كه است اين" سالم" كلمه از مراد: اندگفته مفسرين از« 1» بعضى ولى

 است } ومنافاتی با يکديگر ندارند{ اول معناى همان به هم معنا اين البته برگشت. دهندمى سالم بگذرند است

 اْلَقْدِر ُةَلْیَل" فرمودمى كه قبلى آيه براى است تفسیرى معنا، در سوره خرآ تا" الروح و المالئكة تنزل" دو آيه آحز اين سوره يعنی 

 المیزان".َشْهٍر َأْلِف ِمْن َخْیٌر

 (.اْلَفْجِر َمْطَلِع َحتَّى ِهَي َسالٌم" )صبح طلوع تا رحمت و خیر و سالمت از آكنده است شبى:" فرمايدمى آيه آخرين در و

 هم شود،مى نازل شب آن در الهى بركات و خیرات هم است، ماه هزار معادل آن احیاء و دتعبا هم شده، نازل آن در قرآن هم

 .گردندمى نازل شب آن در روح و فرشتگان هم و گردد،مى بندگان حال شامل خاصش رحمت

 اين زا و است زنجیر در شیطان شب آن در روايات از بعضى طبق حتى پايان، تا آغاز از سالمت، سرتاسر است شبى اين بر بنا

 .سالمت با توأم و سالم است شبى نیز نظر

 هك همانگونه است تاكید از نوعى حقیقت در( سالم اطالق جاى به) شب آن بر است سالمت معنى به كه" سالم" اطالق اين بر بنا

 .است عدالت عین كس فالن گوئیممى گاه

 يا كنند،ىم سالم مؤمنان به يا يكديگر به پیوسته فرشتگان كه است اين خاطر به شب آن بر" سالم" اطالق كه اندگفته نیز بعضى

 .دارندمى عرضه سالم و رسندمى معصومش جانشین و ص پیامبر حضور به

 .است پذيرامكان نیز تفسیرها اين میان جمع

 :فرمود است؟ شب كدام قدر شب دانیدمى شما آيا:" شد سؤال باقر امام از كه است آمده حديثى در

 فیها بنا تطوف المالئكة و نعرف ال فكی

 .99"! زنندمى دور ما گرد در شب آن در فرشتگان حالى در دانیم،نمى چگونه:" 

 سالم او بر و آوردند او براى فرزند تولد بشارت و آمدند او نزد الهى فرشتگان از نفر چند كه است آمده ع ابراهیم داستان در

 وقتى كه دكر فكر بايد اكنون نداشت، برابرى دنیا تمام با برد فرشتگان اين سالم از ع ابراهیم كه لذتى گويندمى( 12 -هود) كردند

 ار ع ابراهیم وقتى! دارد؟ بركتى و لطف و لذت چه كنندمى سالم مؤمنان بر و شوندمى نازل قدر شب در فرشتگان گروه گروه

 بر تگانفرش سالم بركت به دوزخ آتش آيا شد، گلستان او بر آتش و كردند، سالم او بر و آمدند فرشتگان افكندند نمرودى آتش در

 درحالی که فرشتگان به آنها سالم میدهند. شود؟نمى" سالم" و"  ردِب" قدر شب در مؤمنان

 

 :هانكته

 شود؟مى مقدر قدر شب در امورى چه -1

 :اينكه جمله از د،انگفته بسیار سخن شده؟ نامیده قدر شب شب، اين چرا كه سؤال، اين پاسخ در

 هسور معنى اين شاهد شود،مى تعیین شب آن در سال تمام در بندگان مقدرات جمیع كه شده نامیده" قدر" جهت اين به قدر شب -1

 :فرمايدمى كه است دخان

 :یٍمَحِك َأْمٍر ُكلُّ ُيْفَرُق ِفیها ُمْنِذِريَن ُكنَّا ِإنَّا ُمباَرَكٍة َلْیَلٍة ِفي َأْنَزْلناُه ِإنَّا

 حكمت طبق بر امرى هر كه شب آن در ايم،بوده كننده انذار همواره ما و كرديم، نازل بركت پر شبى در را مبین كتاب اين ما" 

 (.0 و 3 -دخان" )گرددمى تعیین و تنظیم خداوند

 سرآمد و ارزاق و گردد،مى تعیین انسانها سال يك مقدرات شب، آن در: گويدمى كه است متعددى روايات با هماهنگ بیان اين

 .شودمى تبیین و تفريق مباركه لیله آن در ديگر، امور و عمرها،

 طبق بر فرشتگان وسیله به الهى تقدير كه چرا ندارد، اختیار مساله و انسان اراده آزادى با تضادى هیچگونه امر اين البته

 .است آنها اعمال و نیت پاكى و تقوى و ايمان میزان و افراد، لیاقتهاى و شايستگیها
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 اتنه نه اين و شده، فراهم او خود ناحیه از هايشزمینه ديگر تعبیر به يا است، آن اليق كه كنندمى مقدر آن كس هر براى يعنى

 .است آن بر تاكیدى بلكه و ندارد اختیار با منافاتى

 چه و خیر چه شود،مى تقدير گردد واقع سال نآ طول در بايد كه اىحادثه هر شب آن دروارد شده:  (ع) باقر امام ازالمیزان: 

 قرار كه رزقى يا و رسد، فرا است بنا كه اجلى يا و شود، متولد است قرار كه فرزندى چه و معصیت، چه و طاعت چه شر،

 حال عین در ولى حتمى، است قضايى شود رانده قضايش و شود، مقدر شب اين در آنچه پس برسد،( وسیع يا و تنگ) است

 (.زندنمى بنددست خود دست به باهللَّ العیاذ مقدرات، كردن حتمى با خدا و) است محفوظ آنها در تعالى خداى مشیت

 از صالح عمل فرمود چیست؟" شب هزار از است بهتر قدر شب" فرمود اينكه از تعالى خداى منظور پرسیدم: گويدمى حمران

 تعالى خداى اگر و نباشد، قدر شب آن در كه ماهى هزار در اعمال همان از است بهتر شب آن در خیرات انواع و زكات و نماز

 كندمى مضاعف را ايشان حسنات پاداش خدا ولى رسیدند،نمى بجايى مؤمنین كرد،نمى مضاعف را مؤمنین خیر اعمال جزاى

«9.» 

 تعالى خداى قدرت كه است اين ،"ستا محفوظ آنها در تعالى خداى مشیت حال عین در ولى:" فرمود اينكه از امام منظور: مؤلف

 كردن حتمى خالصه و باشد، كرده حتمى را آن خالف قبال چند هر كند،مى بخواهد را كارى هر زمان هر او است، مطلق همیشه

 را كارى چنین وقت هیچ كه چند هر نمايد نقض هم را خود حتمى قضاى تواندمى او كند،نمى مقید را او مطلقه قدرت مقدر يك

 المیزان.كندىنم

 است؟ شب كدام قدر شب -9

 سو يك از كند،مى اقتضا را معنى همین قرآن آيات میان جمع كه چرا نیست، ترديدى است رمضان ماه در" القدر لیلة" اينكه در

 (.بحث مورد آيات) گرديده نازل قدر شب در: فرمايدمى ديگر سوى از و( 183 -بقره) شده نازل رمضان ماه در قرآن: گويدمى

 شب جمله از شده، زيادى تفسیرهاى زمینه اين در و است، بسیار گفتگو است؟ رمضان ماه شبهاى از شب كدام اينكه در ولى

 .نهم و بیست شب و هفتم، و بیست شب سوم، و بیست شب يكم، و بیست شب نوزدهم، شب هفدهم، شب اول،

: ص ،96ج نمونه، تفسیر                        شب و رمضان هما آخر دهه در كه است اين روايات در معروف و مشهور ولى
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 احیا را شبها تمام ص اكرم پیغمبر مبارك ماه آخر دهه در كه خوانیممى روايتى در لذا است، سوم و بیست يا يكم و بیست 

 .بود عبادت مشغول و داشتمى

 اصرار راوى كه هنگامى حتى ،"است سوم و بیست يا يكم و بیست شب قدر شب" كه است آمده ع صادق امام از روايتى در و

 ود،نفرم تعیین ع امام! نمايم؟ انتخاب را كدامیك كنم عبادت را شب دو هر نتوانم من اگر: گفت و است شب دو اين از كدامیك كرد

 «.1"! »خواهىمى آنچه براى شب دو است آسان چه:" تطلب فیما لیلتین ايسر ما افزود، و

 اهل روايات كه حالى در شده، تكیه سوم و بیست شب روى بیشتر است رسیده ع بیت اهل طرق از كه متعددى اياترو در ولى

 .زندمى دور" هفتم و بیست شب" روى بیشتر سنت

 :فرمود كه شده نقل نیز ع صادق امام از روايتى در

 .عشرين و ثالث لیلة فى مضاءاال و عشرين و احدى لیلة فى اإلبرام و عشر، تسعة القدر لیلة فى التقدير

 ترتیب اين به و« 9» است سوم و بیست شب در امضاء و يكم، و بیست شب در آن تحكیم و نوزدهم، شب در مقدرات تقدير" 

 .شودمى جمع روايات بین

 .است گرفته فرا شود،مى اشاره آن به بعدا كه جهتى خاطر به را قدر شب ابهام از اىهاله حال هر به ولى

 است؟ بوده نیز پیشین امتهاى در قدر شب آيا -3

 تا سال همه بلكه نبوده، ص اسالم پیامبر عصر و قرآن نزول زمان مخصوص قدر شب كه دهدمى نشان سوره اين آيات ظاهر

 .شودمى تكرار جهان پايان

 نشانه كه" ْجِراْلَف َمْطَلِع َحتَّى ِهَي الٌمَس" اسمیه جمله به تعبیر همچنین و دارد، استمرار بر داللت كه( تنزل) مضارع فعل به تعبیر

 .است معنى اين بر گواه نیز است دوام

 .كندمى تايید را معنى اين نیز باشد تواتر حد در شايد كه بسیارى روايات بعالوه

 .نه يا است بوده نیز پیشین امتهاى در آيا ولى



 است آمده ص اكرم پیغمبر از حديثى در كه چنان باشد،مى امت اين بر الهى مواهب از اين كه است اين متعددى روايات صريح

 :فرمود كه

 قبلهم كان من يعطها لم القدر لیلة المتى وهب اهللَّ ان

 93.نبودند برخوردار موهبت اين از پیشین امتهاى از احدى و بخشیده را قدر شب من امت به خداوند: 

 است؟ ماه هزار از برتر قدر شب چگونه -0

 و ست،ا عبادت فضیلت حیث از بودنش بهتر اندكرده تفسیر مفسرين كه طورى به شب هزار از بودنش بهتر از منظور المیزان:

 وسیله به و نزديك، خدا سوى به را مردم كه است اين در قرآن عنايت همه چون است، معنا همین هم قرآن غرض با مناسب

 دخان سوره آيه از را معنا همین است ممكن و. شب هزار عبادت از ستا بهتر عبادت با شب آن دارىزنده و كند، زنده عبادت

 .المیزان94 "ُمباَرَكٍة َلْیَلٍة ِفي َأْنَزْلناُه ِإنَّا:" فرموده و خوانده، بركت پر را قدر شب آنجا در چون كرد، استفاده نیز

 .ندكمى تايید كامال را معنى اين است نفراوا سنت اهل و شیعه كتب در كه آن عبادت فضیلت و القدر لیلة فضیلت روايات و

 .باشد باالتر و برتر ماه هزار از كه شودمى سبب آن، در الهى رحمت و بركات نزول و شب، اين در قرآن نزول اين، بر عالوه

 شد؟ نازل قدر شب در قرآن چرا -3

 شب در بايد است شده مشخص آن در نهاانسا هدايت و خوشبختى و سعادت خط و است، ساز سرنوشت كتاب يك قرآناز آنجا که 

ئپد.} عالوه بر آن میتوان گفت خود قران نیز يکی از مقدرات بندگان و امت حضرت محمد گرد نازل سرنوشتها، تعیین شب! قدر،

و آله  هصلی اهلل علیه و آله بوده که در اين شب برای آنها نازل شده و شايد تعیین شب قدر برای امت پیامبر خاتم صلی اهلل علی

 همزمان با نزول قران بوده که بزرگترين مقدرات و بهترين مقدرات برای بندگان می باشد{

 است؟ يكى مختلف، مناطق در قدر شب آيا -1

 دوم ديگرى منطقه در و باشد ماه اول امروز اىمنطقه در است ممكن و نیست، يكسان بالد همه در قمرى ماههاى آغاز دانیممى

 بش است ممكن مكه در سوم و بیست شب المثل فى كه چرا باشد، بوده سال در معین شب يك تواندنمى قدر شب اين بر بنا ماه،

 از آنچه با اين آيا باشند، داشته قدرى شب خود براى بايد كدام هر قاعدتا ترتیب اين به و باشد، عراق و ايران در دوم و بیست

 شودىم روشن نكته يك به توجه با سؤال اين پاسخ! است؟ سازگار است معین بش يك قدر شب كه شودمى استفاده روايات و آيات

 :اينكه آن و

 يك و است، حركت در زمین گردش همراه سايه اين دانیممى و افتد،مى ديگر كره نیم بر، كه است زمین كره نیم سايه همان شب

 باشد، زمین دور به شب كامل دوره يك قدر شب است ممكن اين بر بنا شود،مى انجام ساعت چهار و بیست در آن كامل دوره

 يك از آن آغاز كه است قدر شب دهدمى قرار خود پوشش زير را زمین  نقاط تمام كه تاريكى ساعت چهار و بیست مدت يعنى

 .گیردمى پايان ديگر نقطه در و شودمى شروع نقطه

 خدا در قران -5
 :شده نقل صادق امام از حديث در

 :يبصرون ال لكنهم و كالمه فى لخلقه اهللَّ تجلى لقد

 95" بینندنمى كوردالن ولى است، داده نشان مردم به كالمش در را خود خداوند" 

 96(.كنندمى مشاهده سخنش در را او جمال ايمان با انديشمندان و آگاه ضمیران روشن تنها) 

 بندگى حريم از كه كسانى اى«" 9» َجِمیعًا الذُُّنوَب َيْغِفُر اهللََّ ِإنَّ  اهللَِّ َرْحَمِة ِمْن َنُطواَتْق ال َأْنُفِسِهْم َعلى َأْسَرُفوا الَِّذيَن ِعباِدَي يا ُقْل

 مندبهره خدا رحمت پايانبى درياى از و كنید توبه" )آمرزدمى را گناهان همه خداوند نشويد، مايوس خدا رحمت از ايدزده سرباز

 (.شويد

 َيْرُشُدوَن، َلَعلَُّهمْ  ِبي ْلُیْؤِمُنوا َو ِلي، َفْلَیْسَتِجیُبوا َدعاِن، ِإذا الدَّاِع َدْعَوَة ُأِجیُب َقِريٌب، َفِإنِّي)
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 داِخِريَن، َجَهنََّم َسَیْدُخُلوَن ِعباَدِتي َعْن َيْسَتْكِبُروَن الَِّذيَن ِإنَّ  َلُكْم، َأْسَتِجْب اْدُعوِني)

 وانندمقایسه سوره حمد وآنچه مسیحیان در نمازشان میخ
 -:1) متى انجیل و میگويند، خود نماز در مسیحیان كه آنچه با داده، قرار مسلمانان نماز جزو را آن تعالى خداى كه را سوره اين

 .چیست حمد سوره كه فهمىمى وقت آن كنى، مقايسه كند،مى حكايت را آن( 13 -2

 تفرمان و باد، متقدس تو نام است، آسمانها در كه است كسى نآ ما پدر) میخوانیم چنین شده، ترجمه بعربى كه نامبرده انجیل در

 و هیچ، ديگر و بده، را ما امروز است، ما كفاف ما نان است، مجرى آسمان در كه همانطور مجرى، زمین در مشیتت و نافذ،

 رارق امتحان و تجربه بوته در را ما و ،(بگیر ياد ما از يعنى) بخشیم،مى را بخويشتن گناهكاران ما كه همانطور بیامرز، ما گناه

 .ده نجات شرير شر از عوض در بلكه مده،

 به آسمانى و الهى معارف بعنوان را چیزهايى چه كه بفرما، دقت كندمى افاده را آنها جمالت اين الفاظ كه معانى اين در خوب،

 در( تعالى خداى يعنى) ما پدر: بگويد كه آموزد،مى بنمازگزار اوال شده، رعايت آن در بندگى ادب چگونه و آموزد،مى بشر

 متقدس نامت امیدوارم كه كند، خیر دعاى پدرش باره در ثانیا و( میداند مكان از منزه را خدا قرآن كه حالى در) است، آسمانها

 هك دوارمامی نیز و( است كافى باشد داشته هم قالبى قداست خالصه و مقدس، نه باشد، متقدس كه نشود فراموش البته) باشد،

 باره در را بنده اين دعاى میخواهد كسى چه حال هست، آسمان در كه همانطور باشد،( برا تیغت و) مجرى، زمین در فرمانت

 .واقعى بدعاى تا است، ترشبیه سیاسى احزاب بشعارهاى كه دعايى آنهم نمیدانیم، كند؟ مستجاب خدايش

 به نسبت او كه مغفرتى و بخشش مقابل در و بدهد، را امروزش نان نهات كه: كند درخواست پدرش بگو يا و خدا از ثالثا و

 اغماض خود حق از جفاكاران مقابل در او كه همانطور و نمايد، تالفى خود مغفرت با باو نسبت نیز وى كند،مى خود گنهكاران

 و باشد، او خود از كه دارد، ودشخ از حقى چه مسیحى نمازگزار اين حاال كند، اغماض باو نسبت خود حق از هم خدا كند،مى

 .نمیدانیم باشد؟ نداده باو خدا

 است امرى درخواست درخواست اين آنكه حال و دهد، نجات شرير شر از بلكه نكند، امتحان را او كه بخواهد پدر از رابعا و

 96.ندارد معنا امتحان و تالءاب بدون شرير از نجات اصال و است، استكمال و امتحان دار اينجا اينكه براى نشدنى، و محال،
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 رابطه انسان و خدا -6

 
؛ آنان «امنوا و تطمئن قلوبهم بذکر اهلل الذین»ازسوره رعد می فرمايد:  98قران کريم در آيه ـ 

د گوي تا اين جمله، همین قدر می« کند.با ياد خدا آرامش پیدا می که ايمان آوردند و کشتی دلشان

 .کنددلشان با ياد خدا آرامش پیدا می  آنها که

چیز  اما اين را بدانید تنها با همین يک يعنی («بذکر اهلل تطمئن القلوباال »در ادامه فورا میگويد

مفید حصر ، کند. "بذکر اهلل" چون مقدم بر "تطمئن القلوب" است  است که دل ها آرامش پیدا می

د باز که برس کند يعنی بشر به هر مطلوبی تنها با ياد خداست که دل ها آرامش پیدا میيعنی است: 

و به آرامش نمی رسد و تنها چیزی که برای او   باز ناراحت و ناراضی است مضطرب است،

 موجب آرامش است ياد خداست.

چون مادیات، محدود است، هیچ وقت جز خدا انسان را سیر نمی کند. یعنی اگر همه کره زمین 

کرده که را هم بدهند به کسی، باز می خواهد آسمان را داشته باشد، خدا انسان را اینطور خلق 

بی نهایت طلب است. یعنی آدمی که بی نهایت طلب است، چیزهای نهایت دار، محدودیت دار 

بزرگ با این چیزهای کوچک سیر رف انسان بزرگ است و این ظرف انسان را سیر نمی کند. ظ

 .نمی شود

 با -ْلُقُلوبُ ا َتْطَمِئنُّ اهللَِّ ِبِذْكِر َأال:" فرمايدمى كلى قاعدهتفسیر المیزان: خدای تعالی به عنوان يک 

 باشد،مى ذكر انحاء همه شامل هلمك است عمومى اىقاعده خود اين و" گیردمى آرام دلها خدا ياد

 آن از مقصود بلكه و قرآن غیر يا و باشد قرآن اينكه چه و آن، غیر چه و باشد، لفظى اينكه چه

 يا و باشد، حجتى به برخوردن و آيتى مشاهده به اينكه چه است، قلب خطور و ذهن انتقال مطلق

 .گیرد صورت اىكلمه شنیدن به

پس تنها چیزی که در ارتباطهای انسانی موجب آرامش واقعی و ماندگار برای انسان است، ايمان 

 به خدا و هماره داشتن ياد اوست.

 

ای «نَّةاْلُمْطَمِئ النَّْفُس َأيَُّتَها يا» رابطه انسان با خداست سوره فجر نیز پیرامون 32تا  96آيات ـ 

 کند(چیزی اطمینان پیدا می نفس و ای انسان اطمینان يافته )که در آيه ديگر گفت که با چه

؛ بازگرد به سوی پروردگارت در حالی که راضی و «َمْرِضیَّة راِضَیًة َربِِّك ِإلى اْرِجعي»

 « خشنودی و مرضی هستی و خدا هم از تو خشنود است.

ن از آن خشنود است و آن دارد به گونه ای که اي خدا و بندهره به نزديکی و پیوند رابطه آيه اشا

 .از اين خشنود

 « ؛ پس وارد شو در جرگه بندگان من«ِعبادي في َفاْدُخلي»

 زا بدانچه و گرديد، منقطع استقالل ادعاى از و شد، خود پروردگار به مطمئن كسى وقتىالمیزان: 

 خود افعال و صفات و ذات قهرا شد، راضى است حق اينكه دلیل به رسدمى پروردگارش ناحیه

 و امر و راندمى او كه قضايى و كندمى مقدر او آنچه در پس داند،مى پروردگارش طلق ملك را

 خواسته پروردگارش كه را آنچه مگر دهد،نمى نشان خود از خواستى هیچ كندمى او كه نهیى



 رد" ِعباِدي ِفي َفاْدُخِلي:" فرمود اينكه پس است، بنده در تامه عبوديت ظهور همان اين و باشد،

 رمنظو و كند،مى معین را او منزلگاه" َجنَِّتي اْدُخِلي َو" جمله و است وى عبوديت امضاى حقیقت

 هك است بوده اين شو من جنت داخل: فرمود و كرد اضافه تكلم ضمیر بر را" جنت" كلمه اينكه از

 خود به را جنت آيه اين غیر جا هیچ تعالى خداى كالم در و كند، مشرف خاصى تشريف به را او

 .است نداده نسبت

 .من وارد شو  بهشتدر  «َجنَّتي اْدُخلي َو»

 :32سوره روم آيه ـ 

 لِكنَّ َو اْلَقیُِّم الدِّيُن ذِلَك اهللَِّ ْلِقِلَخ َتْبديلَ  ال َعَلْیها النَّاَس َفَطَر الَّتي اهللَِّ  ِفْطَرَت َحنیفاً  ِللدِّيِن َوْجَهَك َفَأِقْم»

 .است اين ديگر از صريح ترين بیانات در اين زمینه «َيْعَلُمون ال النَّاِس َأْكَثَر

 را مردم خدا كه سرشتى همان با كن، دين اين سوى به حقه، به تمام گرايش با را خود روى پس»

 مردم ربیشت ولى پايدار، دين همان است اين. نیست تغییرپذير خداى آفرينش. است سرشته آن بر

 «دانندنمى

 بر بنا باشد،مى دل روى و باطنى صورت منظور اينجا در و است،" صورت" معنى به" وجه"

 صورت و وجه زيرا است، وجود تمام با توجه بلكه نیست، صورت با توجه تنها منظور اين

 .است آن سنبل و بدن عضو مهمترين

بر اساس اين آيه گرايش انسان به خدا تعالی و به تعبیری ديگر میل به ارتباط با او در فطرت و 

 سرشت انسان نهاده شده است.

تقديس است  خداخواهی و حس ،يکی از ابعاد روح بشر که اين مسئله مطرح است در روانشناسی

متعالی خضوع کند و او را پرستش  يعنی در غريزه بشر حس تعالی و اينکه در مقابل يک مقام

نشاند و پرستش  ای او مینمايد، هست و اگر خدای يگانه را پیدا نکند موجود ديگری را به ج

 .کندمی 

 

 

 رابطه فقیر و غنی
 (13) . فاطراْلَحمیُد اْلَغِنيُّ ُهوَ  اهللَُّ َو اهللَِّ ِإَلى اْلُفَقراُء َأْنُتُم النَّاسُ  َأيَُّها يا

 كـه بـي نیـاز و اي مردم ، شما )همگي( نیازمند به خدايیـ د. تنهـا خداونـد اسـت

 .شايسته هرگونه حمد و ستايش است

 رابطه خالق و مخلوق

 بقره (91) َتتَُّقوَن َلَعلَُّكمْ  َقْبِلُكْم ِمْن الَّذيَن َو َخَلَقُكْم الَّذي َربَُّكُم اْعُبُدوا النَّاسُ  َأيَُّها يا

 .گرايید تقوا به كه باشد كنید پرستش است، يدهآفر اندبوده شما از پیش كه را كسانى و شما، كه را پروردگارتان مردم، اى

 فاطر (3) ُتْؤَفُكوَن َفَأنَّى َوُه ِإالَّ ِإلهَ  ال األَْْرِض َو السَّماِء ِمَن َيْرُزُقُكْم اهللَِّ َغْیُر خاِلقٍ  ِمْن َهْل َعَلْیُكْم اهللَِّ ِنْعَمَت اْذُكُروا النَّاسُ  َأيَُّها يا

دا را بر شما ؛ آيا آفرينند هاي جز خـدا هـست كـه شما را از آسمان و زمین اي مردم ! به ياد آوريد نعمت خ

 روزي دهد ؟! هیچ معبودي جز او نیست ؛ با اين حـال چگونـه به سوي باطل منحرف میشويد؟
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 رابطه رازق و مرزوق
 َأْنُتْم وَ  َأْندادًا هللَِِّ َتْجَعُلوا َفال َلُكْم ِرْزقًا الثََّمراِت ِمَن ِبِه َفَأْخَرَج ماًء السَّماِء ِمَن َأْنَزَل َو ِبناًء السَّماَء َو ِفراشًا األَْْرضَ  َلُكمُ  َجَعَل الَّذي

 بقره (99) َتْعَلُموَن

شما قرار داد ؛ و از آسمان  آن كس كه زمین را بستر شما ، و آسمان ]جو زمین [ را همچون سقفي باالي سـر

هـا را پـرو رش داد ؛ تـا روزي شما باشد . بنابراين ، براي خدا  آبي فرو فرستاد ؛ و به وسیله ي آن میوه

 (همتاياني قرار ندهید ، در حالي كه مـي دانیـد )هـیچ يك از آنها، نه شما را آفريده، و نه روزي به شما میدهند

 

 رابطه عابد و معبود

 :میفرمايد  اناز زبان پیامبر

 آل عمران (31) ُمْسَتقیٌم ِصراٌط هذا ُدوهُ َفاْعُب َربُُّكمْ  َو َربِّي اهللََّ ِإنَّ

 )خداوند پروردگار من و پروردگار شماسـت؛ او را بپرسـتید )نـه مـن و نـه چیـز ديگر را

 رابطه گرفتار و رهایی بخش
 (16) َقديٌر ٍءَشْي لُِّك َعلى َفُهَو ِبَخْیٍر َيْمَسْسَك ِإنْ  َو ُهَو ِإالَّ  َلُه كاِشَف َفال ِبُضرٍّ اهللَُّ  َيْمَسْسَك ِإْن َو

 اگر خدا وند زياني به تو برساند ، هیچ كس جز او ن میتواند آن را بر طرف سـازد ،

 و اگر خیري به تو رساند ، او بر همه چیز تواناسـت ؛ )و از قـدرت او ، هـر گونـه نیكـي 

 (ساخته است

 رابطه عالم و معلوم
 انعام (3) َتْكِسُبوَن ما َيْعَلُم َو َجْهَرُكْم َو ِسرَُّكْم َيْعَلُم ْرِضاألَْ ِفي وَ  السَّماواِت ِفي اهللَُّ ُهَو َو

 اوست خداوند در آسمان ها و در زمین ؛ پنهان وآشكار شما را میداند؛ و از آنچـه 

 بهدست میآوريد، با خبر است

 توبه (68) اْلُغُیوِب َعالَّمُ  هللََّ ا َأنَّ َو َنْجواُهْم َو ِسرَُّهْم َيْعَلمُ  اهللََّ َأنَّ َيْعَلُموا َلْم َأ

 آيا نمیدانستند كه خداوند ، اسرار و سخنان در گوشي آنها را میداند؛ و خداونـد 

 داناي همه غیبها )و امور پنهاني( است؟

 علق (10) َيرى اهللََّ ِبَأنَّ  َيْعَلْم َلْم َأ

 ندانست كه خداوند مي بیند؟)مگر( آيا 

 رابطه محب و محبوب

 ند انسان را به بهره گیري از پرتو محبت خود فرا میخواند و دوستي خود را به او خداو

 اعالم میكند و تأكید میكند كه انسان بیش از يك قلب ندارد و آن قلب بايد مخزن مهر 

 .خداوندي باشد

 ( احزاب0) َجْوِفه في َقْلَبْیِن ِمْن ِلَرُجٍل اهللَُّ َجَعَل ما

  .دل در درونش نیافريده ]است[خداوند براي هیچ كس دو 

و ناسپاسي نسبت به اين  و يادآوري میكند كه نتیجه ي كم لطفي و بي توجهي به رابطه ي مهرآمیز خداوند

 . ارزش عظیم ، موجب مسخ شخصیت و تباهي هويت شماست

ه سراب گشتبه عبارت ديگر ، انساني كه خدا را فراموش كند ، از اصالت خود فاصـله گرفتـه اسـت و اسیر 

 است

 حشر (12) اْلفاِسُقوَن ُهُم ُأولِئَك َأْنُفَسُهْم َفَأْنساُهْم اهللََّ َنُسوا َكالَّذيَن َتُكوُنوا ال َو



و همچون كساني نباشید كه خدا را فراموش كردند و خدا نیز آنهـا را بـه )خـود فراموشي( گرفتار كرد؛ آنها 

 فاسقاننـد

ند كه انسان در عمق ضمیر خـويش نیازمنـد بـه يـك دوستي راستین و در برخي آيات نیز ياد آوري میك

خالصانه است ، اما در شناخت خود به خطا میرود و مهر خـود را بـه پاي كساني میريزد كه از پاسخ الزم و 

 كامل به آن عاجزند

 اْلُقوَّةَ  َأنَّ اْلَعذاَب َيَرْوَن ِإْذ َظَلُموا لَّذيَنا َيَرى َلْو َو هللَِِّ ُحبًّا َأَشدُّ آَمُنوا الَّذيَن َو اهللَِّ بَِّكُح ُيِحبُّوَنُهْم َأْندادًا اهللَِّ ُدوِن ِمْن َيتَِّخُذ َمْن النَّاسِ  ِمَن َو

 بقره (113) اْلَعذاِب َشديدُ  اهللََّ َأنَّ َو َجمیعًا هللَِِّ

آنهـا را همچون خدا دوست  بعضي از مردم ، معبودهايي غیر از خداوند براي خود انتخاب میكننـد ؛ و

میدارند. اما آنها كه ايمان آرند ، عشقشان به خدا ، شديدتر است . و آنها را كه ستم كردند )و معبودي غیر 

خدا برگزيدنـد ( هنگـامي كـه عـذاب را مـشاهده كنند، خواهند دانست كه تمام قدرت از آن خداست ؛ وخدا 

 (ي خیالينه معبودها( داراي مجازات شديد است ؛

 رابطه وکیل و متوکل

مهمترين نیاز انسان در انجام كارهاي م هم و سرنوشت ساز ، تكیه بر جايگاهي قابل اتكـا و شكست ناپذير 

است ، تكیه بر عناصر سست و لرزان و فنا پذير ، ن میتوانـد بـه ا نـسان آرامش بخشد . بنابر اين در آيات 

 .شي و مهم براي انسان به شمار میآيدقرآن ، توكل به خدا يك شاخصه ي ارز

 تغابن(13) اْلُمْؤِمُنوَن َفْلَیَتَوكَِّل اهللَِّ َعَلى َو ُهوَ  ِإالَّ ِإلَه ال اهللَُّ

 ي است كه هیچ معبودي جز او نیست و مؤمنـان بايـد فقـط بـر او توكل كنندخـداونـد كس

 اْلُمْؤِمُنون َفْلَیَتَوكَِّل اهللَِّ َعَلى َو َبْعِدِه ِمْن َيْنُصُرُكْم الَّذي َذا َفَمْن َيْخُذْلُكْم ِإْن َو ُكمْ َل غاِلَب َفال اهللَُّ َيْنُصْرُكُم ِإنْ : 112آل عمران/

 يارى را شما او از بعد كسى چه بردارد، شما يارى از دست اگر و شد نخواهد غالب شما بر كس هیچ كند، يارى را شما خدا اگر

 .كنند توكل خدا بر تنها بايد مؤمنان و كرد؟ خواهد

 و پناهنده دستگیررابطه 

 انسان مؤمن در پرتو نیروي تشخیص الهـي ، از گزنـد تبـاهي ، پلیـدي ، فـساد و ... ايمـن 

 میگردد

 انفال (92) اْلَعظیِم اْلَفْضِل وُذ اهللَُّ َو َلُكْم ْغِفْريَ  َو َسیِّئاِتُكْم َعْنُكْم ُيَكفِّْر وَ  ُفْرقانًا َلُكْم َيْجَعْل اهللََّ َتتَُّقوا ِإْن آَمُنوا الَّذيَن َأيَُّها يا

اي جهت جدا ساختن ايد! اگر از )مخالفت فرمان ( خدا بپرهیزيد ، بـراي شـما وسیلههاي كساني كه ايمان آورد

 حق از باطل قرار میدهد

 

 روابط اجتماعی -7

 روابط خانوادگی

 :91روم/

 َيَتَفكَُّرون ِلَقْومٍ  اٍتآَلي ذِلَك في ِإنَّ َرْحَمًة َو َمَودًَّة َبْیَنُكْم َجَعَل َو ِإَلْیها ِلَتْسُكُنوا َأْزواجًا َأْنُفِسُكْم ِمْن َلُكْم َخَلَق َأْن آياِتِه ِمْن َو

 و از نشانه هاي او اينكه همسراني از جنس خودتان براي شما آفريـد تـا در كنـار 

 رحمت قرار داد ؛ در اين نشانه هايي است بـراي ت و ودآنان آرامش يابید . و در میانتان م

 .گروهي كه تفكهر میكنند

 روحانى و قلبى كشش و جاذبه يك به نیاز عموما، انسانها همه میان در و خصوصا، همسران میان در پیوند اين ادامه كه آنجا از

 (َرْحَمًة وَ  َمَودًَّة َبْیَنُكْم َلَجَع َو" )آفريد رحمت و مودت شما میان در و:" كندمى اضافه آن دنبال به دارد



 است داده قرار آرامش و سكونت را ازدواج هدف آيه اين در قرآن اينكه جالب

 تفاوت و تفاهم اجتماعی
 13ججرات/

 َخبیر َعلیٌم اهللََّ ِإنَّ  َأْتقاُكْم اهللَِّ ِعْنَد َأْكَرَمُكْم ِإنَّ  ِلَتعاَرُفوا َقباِئَل وَ  ُشُعوبًا َجَعْلناُكْم َو ُأْنثى وَ  َذَكٍر ِمْن َخَلْقناُكْم ِإنَّا النَّاسُ  َأيَُّها يا

اي مردم ، ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تیـره هـا و قبیلـه هـا قـرار داديم تا يكديگر را 

گاه دانا و آبشناسید ؛ )اينها مالك امتیاز نیست ( گرامیترين شما نزد خداونـد بـا تقواترين شماست؛ خداوند 

 .است

 رسىت خدا و پرهیزكارى و تقوا مساله به را واقعیت و اصالت و كشیده، مادى و ظاهرى امتیازات تمام بر سرخ قلم ترتیب اين به

 نیست مؤثر تقوا جز امتیازى هیچ او مقدس ساحت به نزديكى و خدا به تقرب براى گويدمى و دهد،مى

 رابطه ایمانی و برادری
 12حجرات/

 ُتْرَحُمون َلَعلَُّكْم اهللََّ اتَُّقوا َو َأَخَوْيُكْم َبْیَن َفَأْصِلُحوا ِإْخَوٌة اْلُمْؤِمُنوَن َماِإنَّ

مؤمنان برادر يكديگرند ؛ پس میان دو برادر خود را صلح و آشتي دهید و تقـواي الهي پیشه كنید، باشد كه 

 .مشمول رحمت او شويد

 براى نیز متخاصم مؤمنان میان در بايد كنیدمى كوشش و تالش نسبى برادر دو میان در صلح ايجاد براى كه اندازه همان

 .شويد عمل وارد قاطع و جدى طور به صلح برقرارى

 آيه پايان در و داده هشدار ديگر بار شود،مى" ضوابط" جانشین مسائل گونه اين در" روابط" اوقات از بسیارى در كه آنجا از و

 (.ُتْرَحُموَن َلَعلَُّكمْ  اهللََّ اتَُّقوا َو" )شويد او رحمت مشمول تا كنید پیشه هىال تقواى:" افزايدمى

 عادشاب تمام با اجتماعى عدالت اجراى در و يكديگر برابر در مسلمانان اجتماعى مسئولیتهاى مهمترين از يكى ترتیب اين به و

 .شودمى بیان

 و اتحاد همدلی
 123آل عمران/

 َعلى ُكْنُتْم َو ِإْخواناً  ِبِنْعَمِتِه َفَأْصَبْحُتْم وِبُكْمُقلُ  َبْیَن َفَألََّف َأْعداًء ُكْنُتْم ِإْذ َعَلْیُكمْ  اهللَِّ ِنْعَمَت اْذُكُروا َو َتَفرَُّقوا ال َو َجمیعًا اهللَِّ ْبِلِبَح اْعَتِصُموا َو

 َتْهَتُدون َلَعلَُّكمْ  آياِتِه َلُكْم اهللَُّ ُيَبیُِّن َكذِلكَ  ِمْنها َفَأْنَقَذُكمْ  النَّاِر ِمَن ُحْفَرٍة َشفا

و همگي به ريسمان خدا ]قرآن و اسالم و هرگونه وسیل هي وحدت [ چنگ زنیـد و پراكنده نشويد و نعمت 

)بزرگ( خدا را بر خود به ياد آريد كه چگونه دشمن يكديگر بوديد و او میان دل هاي شما ، الفت ايجاد كرد 

بر لب حفر هاي از آتش بوديد ، خدا شما را از آن نجات داد ؛ اين  برادر شديد ! و شماو به بركت نعمت او ، 

 چنـین ، خداونـد آيـات خود را براي شما آشكار میسازد؛ شايد پذيراي هدايت شويد

 

 كه ع باقر امام از" عیاشى "تفسیر در و است، قران " اهللَِّ ِبَحْبِل:" فرمودند كه شده نقل ع سجاد امام از" االخبار معانى" كتاب در

 .هستند آن به تمسك به مامور مردم كه باشند،مى ص محمد آل" الهى ريسمان: فرمود

 با اطارتب وسیله گونه هر الهى ريسمان از منظور زيرا ندارند، اختالف يكديگر با كدام هیچ تفسیرها، آن نه و احاديث اين نه ولى

 در د،ش گفته آنچه تمام ديگر عبارت به و او، بیت اهل و پیامبر يا قرآن، يا باشد، اسالم وسیله، اين خواه است، خداوند پاك ذات

 .است جمع شود،مى استفاده" اهللَِّ ِبَحْبِل" معنى از كه" خدا با ارتباط" وسیع مفهوم

 هدبود.بنا بر آنچه بیان شد تمسک به ريسمان الهی د جامعه موجب اتحاد و همدلی افراد جامعه بايکديگر خوا

 خوش خلقی
 ـ 81نساء/ـ  83بقره/



 

 روابط اجتماعي عادالنه 
 

خداوند، انسان را به اتخاذ رابطه ي صحیح اجتماعي و قـسط دعـوت مـي كنـد و تأكیـد میكند كه انسان بايد 

 .هشیار باشد كه ما همه جزئیات امور را به دقهت مورد تو جـه قـرار میدهیم

 :06انبیا/

 حاِسبین ِبنا َكفى َو اِبه َأَتْینا َخْرَدٍل ِمْن َحبٍَّة ِمْثقاَل كاَن ِإْن َو َشْیئًا َنْفسٌ  ُتْظَلُم َفال اْلِقیاَمِة ِلَیْوِم اْلِقْسطَ  ازيَناْلَمو َنَضُع َو

نمیشود! و اگر به  ما ترازوهاي عدل را در روز قیامت بر پا میكنـیم ؛ پـس بـه هـیچ كـس كمتـرين ستمي

دانه خردل )كار نیك و بدي ( باشد، ما آن را حاضر میكنیم و كافي است كه ما حساب كننده  مقدار سنگیني يك

  .باشیم

 .با اين هشدار ، مؤمنان را به روابط صحیح اقتـصادي و اخالقـي بـا مـردم دعـوت میكند

 :92نساء/

 َرحیم ِبُكمْ  كاَن اهللََّ ِإنَّ ْنُفَسُكْمَأ َتْقُتُلوا ال َو ِمْنُكمْ  َتراٍض َعنْ  ِتجاَرًة َتُكوَن َأْن ِإالَّ لِ ِباْلباِط َبْیَنُكْم َأْمواَلُكْم َتْأُكُلوا ال آَمُنوا الَّذيَن َأيَُّها يا

ايد! اموال يكـديگر را بـه باطـل )واز طـرق نامـشروع ( نخوريد؛ مگر اينكه  هاي كساني كه ايمان آورد

 خداوند نسبت به شما مهربان است! خودكـشي نكنیـدتجارتي با رضايت طـرفین شـما انجـام گیـرد . و 

 :32نساء/

 َيسیرا اهللَِّ َعَلى ذِلكَ  كاَن َو ناراً  ُنْصلیِه َفَسْوَف ُظْلمًا َو ُعْدوانًا ذِلَك َيْفَعْل َمْن َو

و هر كس اين عمل را از روي تجاوز و ستم انجام دهد ، به زودي او را در آتشي وارد خواهیم ساخت؛ و اين 

 ر براي خدا آسان استكا

 :22نحل/

 َتَذكَُّرون َعلَُّكْمَل َيِعُظُكْم اْلَبْغِي َو اْلُمْنَكِر وَ  اْلَفْحشاِء َعِن َيْنهى َو اْلُقْربى ِذي إيتاِء َو اإلِْْحساِن َو ِباْلَعْدِل َيْأُمُر اهللََّ ِإنَّ

ز فحـشا و منكر و ستم، نهي میكند. كـان فرمـان مـي دهـد ؛ و اد به عدل و احسان و بخشش به نزديخداون

 .خداوند به شما اندرز میدهد، شايد متذكهر شويد

  .شودمى ديده دارد، عنه منهى و منفى جنبه اصل سه و به، مامور و مثبت جنبه اصل، سه كه مهم اصل شش به آيه



 همه با عدالت كه آنجا از اما. است دلع اصل خالف بر ديگران حقوق به تجاوز حد، از تجاوز تفريط، افراط، انحراف، گونه هر

 آن سر شتپ را احسان به دستور بالفاصله نیست، كارساز تنهايى به استثنايى و بحرانى مواقع در عمیقش تاثیر و شكوه و قدرت

 .آوردمى

 ذيرپ امكان ىتنهاي به عدالت اصل كمك به مشكالت حل كه آيدمى پیش حساسى مواقع انسانها زندگى طول در روشنتر تعبیر به

 .يابد تحقق بايد" احسان" اصل از استفاده با كه دارد، فداكارى و گذشت و ايثار به نیاز بلكه نیست،

 خوانیممى ع على از حديثى در

 :التفضل االحسان و االنصاف، العدل

 " .كنى تفضل آنها بر كه است آن احسان و برسانى، آنها به را مردم حق كه آنست عدل" 

 است مستحبات انجام احسان و واجبات اداء عدل، اندگفته بعضى

 (.اْلَبْغِي َو اْلُمْنَكِر َو اْلَفْحشاِء َعِن َيْنهى َو)

 قرينه و غوىل معنى با مناسبتر آنچه اما اند،گفته بسیار سخن مفسران نیز" بغى" و" منكر"" فحشاء" گانه سه تعبیرات اين پیرامون

 غى،ب و آشكار، گناهان به اشاره" منكر" پنهانى گناهان به اشاره" فحشاء" كه آنست رسدمى ظرن به يكديگر با صفات اين مقابله

 .است ديگران به نسبت برتربینى خود و ظلم و خويش حق از تجاوز گونه هر

 اعتدال و میانه روي در زندگي 

ت و آيین مسیحیت در خط اسالم آيین میانه روي و تعادل است . از آنجا كه آيین يهود در خط افراط و خـشون

تفريط و محبت غیر معقول ، سیر كرده اسـت . خداونـد اسـالم را دين كامل و به دور از افراط و تفريط 

معرفي كرده است و به انسان توصیه نموده اسـت كه نسبت به ظاهر و باطن ، دنیا و آخرت ، امور مادي و 

 معنوي و ... حد متوسط را مـورد توجه قرار دهد

 :66ص/قص

 ُيِحبُّ ال اهللََّ ِإنَّ األَْْرِض ِفي اْلَفساَد َتْبِغ ال َو ِإَلْیَك اهللَُّ َأْحَسَن َكما َأْحِسْن وَ  الدُّْنیا ِمَن َنصیَبَك َتْنَس ال َو اآْلِخَرَة الدَّاَر اهللَُّ آتاَك فیما اْبَتِغ َو

 اْلُمْفِسدينَ 

ب و بهـر هات را از دنیـا فرامـوش مكن؛ و همان گونه كه و در آنچه خدا به تو داده ، سراي آخرت ر ا بطل

 خدا به تو نیكي كرده ، نیكي كن و هرگز در زمین در جـستجوي فساد مباش، كه خدا مفسدان را دوست ندارد

 :92اسرا/

 َمْحُسورا ًاَمُلوم َفَتْقُعَد اْلَبْسِط ُكلَّ َتْبُسْطها ال َو ُعُنِقكَ  ِإلى َمْغُلوَلًة َيَدَك َتْجَعْل ال َو

هرگز دستت را بر گردنت ، زنجیر مكن )وترك بخشش و انفاق منمـا ( و بـیش از حد)نیز( دست خود را 

 .مگشاي، كه مورد سرزنش قرار گیري و از كار فروماني

 زنجیر و لغ با گردنشان به دستهايشان گويى كه بخیالن همچون و باش، داشته دهنده دست اينكه از است لطیفى كنايه تعبیر اين

 .مباش نیستند انفاق و كمك به قادر و اندبسته

 مورد و بمانى، كار از شود سبب كه مكن حساب بى بخشش و بذل و مدار، گشاده العاده فوق را خود دست" ديگر سويى از

 .شوى جدا مردم از و گیرى، قرار آن و اين مالمت

 :16فرقان/

 َقواما ذِلكَ  َبْیَن كاَن وَ  َيْقُتُروا َلْم وَ  اُيْسِرُفو َلْم َأْنَفُقوا ِإذا الَّذيَن َو

و كسان ي كه هرگاه انفاق كنند ، نه اسراف مینمايند و نه سـخت گیـري ؛ بلكـه در میان اين دو، حد اعتدالي 

 دارند

 وفای به عهد

 ْسُؤالَم كاَن اْلَعْهَد ِإنَّ ِباْلَعْهِد َأْوُفوا َو ُشدَُّهَأ َيْبُلَغ َحتَّى َأْحَسُن ِهَي ِبالَّتي ِإالَّ اْلَیتیمِ  ماَل َتْقَرُبوا ال َو: 30اسرا/



 شد واهدخ پرسش پیمان از كه زيرا كنید، وفا[ خود] پیمان به و برسد، رشد به تا مشويد نزديك -وجه بهترين به جز -يتیم مال به و

 راُعون َعْهِدِهْم وَ  ألَِماناِتِهْم ُهْم الَّذيَن َو: 8مومنون/

 كنندمى رعايت را خود پیمان و مانتهاا كه آنان و

:" گويدمى و شمردمى عهد به وفاى را آنها ويژگى در ضمن ذکر اوصاف مومنان پنجمین 166خای تعالی در سوره بقره آيه 

 (.عاَهُدوا ِإذا ِبَعْهِدِهْم اْلُموُفوَن َو" )كنندمى وفا بندندمى پیمان كه هنگامى به خويش عهد به كه هستند كسانى

 و كندمى پاره را اعتماد و اطمینان رشته كه گناهانى جمله از و است، جامعه افراد متقابل اعتماد اجتماعى زندگى سرمايه كه چرا

 كه خوانیممى چنین اسالمى روايات در دلیل همین به است، عهد به وفاى ترك نمايدمى سست را اجتماعى روابط زيربناى

 آن و بدكار، يا باشد نیكوكار كافر، يا باشد مسلمان مقابل، طرف خواه دهند، انجام همه مورد در را برنامه سه موظفند مسلمانان

 مادر. و پدر به احترام و امانت اداى عهد، به وفاى:از عبارتند سه

 امر به معروف و نهی از منکر
 اْلُمْفِلُحون مُ ُه ُأولِئَك َو اْلُمْنَكِر َعِن َيْنَهْوَن َو ِباْلَمْعُروِف ُروَنَيْأُم َو اْلَخْیِر ِإَلى َيْدُعوَن ُأمٌَّة ِمْنُكْم ْلَتُكْن َو: 120آل عمران/

 همان آنان و بازدارند، زشتى از و وادارند شايسته كار به و كنند دعوت نیكى به[ را مردم] گروهى، شما، میان از بايد و

 .رستگارانند

 (123) َعظیٌم َعذاٌب َلُهْم ُأولِئكَ  َو اْلَبیِّناُت جاَءُهُم ما َبْعدِ  ِمْن وااْخَتَلُف وَ  َتَفرَُّقوا َكالَّذيَن َتُكوُنوا ال َو

 عذابى آنان براى و كردند، پیدا اختالف هم با و شدند پراكنده آمد، برايشان آشكار داليل آنكه از پس كه مباشید كسانى چون و

 است سهمگین

 ازدواج و پیوند

  َعلیمٌ  واِسعٌ  اهللَُّ َو َفْضِلِه ِمْن اهللَُّ ُيْغِنِهُم ُفَقراَء َيُكوُنوا ِإْن ِإماِئُكْم وَ  ِعباِدُكْم ِمْن الصَّاِلحیَن َو ْنُكْمِم األَْيامى َأْنِكُحوا َو: 39نور/

 خواهد نیازبى خويش فضل از را آنان خداوند تنگدستند، اگر. دهید همسر را درستكارتان كنیزان و غالمان و خود، همسرانبى

 داناست گشايشگر خدا و كرد،



 پرهیز از شهوترانی و تحریک

 

 



 های الهی در قرانسنت -8





















































 

 بینش و اندیشه -9
 39-31قلم/ :وان یکاد -1

 ِلْلعاَلمینَ  ِذْكٌر ِإالَّ ُهَو ما َو (31) َلَمْجُنوٌن ِإنَُّه َيُقوُلوَن وَ  الذِّْكَر َسِمُعوا َلمَّا ِبَأْبصاِرِهْم َلُیْزِلُقوَنَك َكَفُروا الَّذيَن َيكاُد ِإْن َو

 اىديوانه واقعًا او: »گفتندمى و بزنند، چشم را تو كه بود نمانده چیزى شنیدند را قرآن چون شدند، كافر كه آنان و

 .نیست جهانیان براى تذكارى جز[ قرآن]  آنكه حال و.« است
 آیات حجاب -2

 32احزاب/

 اهللَُّ كانَ  َو ُيْؤَذْيَن َفال ُيْعَرْفَن َأْن َأْدنى ذِلَك َجالِبیِبِهنَّ ِمْن َعَلْیِهنَّ ُيْدِنیَن اْلُمْؤِمِنیَن ِنساِء وَ  َبناِتَك وَ  ْزواِجَكألَِ ُقْل النَِّبيُّ َأيَُّها يا

 َرِحیمًا َغُفورًا

 ناي افكنند، فرو يشخو بر را خود( بلند هاىروسرى) جلبابها بگو مؤمنان زنان و دخترانت و همسران به! پیامبر اى

 و خطا كنون تا اگر) و است بهتر نگیرند قرار آزار مورد و شوند شناخته( آلودگان و كنیزان از) اينكه براى كار

 .است رحیم و غفور همواره خداوند( زده سر آنها از كوتاهى

 محفوظ را آنها درست تا ندساز نزديك خويش بدن به را" جلباب" زنان كه است اين( كنند نزديك" )يدنین" از منظور و

 اسلب خودمان ساده تعبیر به و گردد، آشكار بدن و رود كنار بیگاه و گاه كه طورى به بگذارند آزاد را آن اينكه نه دارد،

 كنند جور و جمع را خود

 35نور/

 (32) َنَيْصَنُعو ِبما َخبیٌر اهللََّ ِإنَّ ُهْمَل َأْزكى ذِلكَ  ُفُروَجُهْم َيْحَفُظوا َو َأْبصاِرِهمْ  ِمْن َيُغضُّوا ِلْلُمْؤِمنیَن ُقْل

 ْلَیْضِرْبَن َو ِمْنها َظَهَر ما ِإالَّ زيَنَتُهنَّ ُيْبديَن ال َو ُفُروَجُهنَّ َيْحَفْظَن َو َأْبصاِرِهنَّ ِمْن ُضْضَن÷ َيْغص ِلْلُمْؤِمناِت ُقْل َو

 َأْبناءِ  َأْو ناِئِهنََّأْب َأْو ُبُعوَلِتِهنَّ آباءِ  َأوْ  آباِئِهنَّ َأْو ِلُبُعوَلِتِهنَّ ِإالَّ زيَنَتُهنَّ ُيْبديَن ال َو ُجُیوِبِهنَّ َعلى ِبُخُمِرِهنَّ

 آیات والیت -3
 اِكُعونَ ر ُهْم َو الزَّكاةَ  ُيْؤُتوَن َو الصَّالةَ  ُيِقیُموَن الَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن َو َرُسوُلُه وَ  اهللَُّ َوِلیُُّكمُ  ِإنَّما: 33مانده/

 ركوع حال در و دارندمى پا بر را نماز و اندآورده ايمان كه آنها و او، پیامبر و است، خدا تنها شما رهبر و سرپرست

 .پردازندمى زكات

 وزير را ع على خاندانم از ساز، آسان من بر را كارها و كن گشاده مرا سینه توام، برگزيده و پیامبر محمد من! خداوندا

 ".گردد محكم و قوى پشتم او، بوسیله تا گردان من

 ص امبرپی بخوان،: گفت ص پیامبر به و شد نازل جبرئیل كه بود نیافته پايان ص پیامبر دعاى هنوز: گويدمى ذر ابو

 ... آَمُنوا الَِّذيَن َو َرُسوُلُه وَ  اهللَُّ َوِلیُُّكمُ  ِإنَّما بخوان گفت بخوانم، چه: فرمود

 124امامت: بقره/

 الظَّاِلِمین َعْهِدي ناُلَي ال قاَل ُذرِّيَِّتي ِمْن َو قاَل ِإمامًا ِللنَّاِس جاِعُلَك ِإنِّي قاَل َفَأَتمَُّهنَّ ِبَكِلماٍت َربُُّه ِإْبراِهیَم ىاْبَتل ِإِذ َو

 آمد، بر آزمايش عهده از بخوبى او و آزمود، گوناگونى وسائل با را ابراهیم خداوند كه هنگامى( بیاوريد خاطر به)

( بده قرار امامانى نیز) من دودمان از: كرد عرض ابراهیم دادم، قرار مردم رهبر و امام را تو من: فرمود او به اوندخد

 اين شايسته باشند معصوم و پاك كه تو فرزندان از دسته آن تنها و) رسدنمى ستمكاران به من پیمان: فرمود خداوند

 (.مقامند

 252: بقره/ لیلت المبیت

 ِباْلِعبادِ  َرُؤٌف اهللَُّ َو اهللَِّ َمْرضاتِ  اْبِتغاَء َنْفَسُه َیْشري َمنْ  اِسالنَّ ِمَن َو



 مهربان بندگان[ این] به نسبت خدا و فروشد،مى خدا خشنودى طلب براى را خود جان كه است كسى مردم میان از و

 است

 از ستا رأفتى خود انسانها میان در فردى چنین وجود چون ؟"است رؤوف بندگان به نسبت خدا ِباْلِعباِد، َرُؤٌف اهللَُّ َو" 

 و منافق مردان از ديگر دسته آن مقابل در و مردم بین صفات اين داراى مردانى اگر آرى بندگانش به سبحان خداى

 .گرفتنمى قرار سنگ روى سنگى رشاد صالح بناى در و شد،مى منهدم دين اركان نداشتند، وجود جومفسده
 6احزاب/

 َأْنُفِسِهم ِمْن ِباْلُمْؤِمنیَن َأْولى ِبيُّالنَّ

 پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان، سزاوارتر است

 اين" مؤمنین خود از مؤمنین به( ص) خدا رسول بودن أولى" معناى اين، بر بنا و مؤمنین، خود يعنى ،"مؤمنین انفس

 جا هر مسلمان فرد كه است اين اولويت معناى و ین،مؤمن خود از است مؤمنین به نسبت اختیاردارتر جناب آن كه است

 .بدارد مقدم را( ص) خدا رسول منافع بايد خودش، منافع حفظ و( ص) خدا رسول منافع حفظ بین ديد دائر را امر

 است خويش جان حفظ اگر است، قائل خودش براى كه منافعى و حق هر مؤمن كه شودمى اين آيه معناى اين بر بنا و

 كار به اگر و است، دعوت استجابت اگر و است، قائل حرمتى خود براى اگر و است، خودش داشتن ستدو اگر و

 جان حفظ بین شد دائر امر كه جا هر يعنى است، او بر مقدم( ص) خدا رسول باشد، چه هر است، خويش اراده بردن

 ساير همچنین و خودش، شتندا دوست يا ،(ص) خدا رسول داشتن دوست بین يا خودش، جان يا ،(ص) خدا رسول

 .دهد ترجیح خود جانب بر را( ص) خدا رسول جانب ديگر، موارد

 جان با كه است موظف مسلمان فرد يك گیرد، قرار مخاطره در( ص) خدا رسول جان خطر، هنگام در اگر نتیجه، در

 .كند فدايش را خود و شود جناب آن بالى سپر خود

 آخر حديد -0

 آيه سخره -3
 هآيات نماز غفیل -1

 19نمل/ -آيه ام من يجیب -6

 السُّوء َيْكِشُف وَ  َدعاُه ِإذا اْلُمْضَطرَّ ُيجیُب َأمَّْن

 گرداندمى برطرف را گرفتارى و كند،مى اجابت -بخواند را وى چون -را درمانده كه كس آن[ كیست] يا

 دعاى ديگر عبارت به و قدرت، و توانايى مورد در نه است، ما قدرت نارسايیهاى مورد در دعا كه دانستیم آنكه از پس

 تمام دنمان عقیم و اضطرار هنگام به السُّوَء َيْكِشُف وَ  َدعاُه ِإذا اْلُمْضَطرَّ ُيِجیُب َأمَّْن" مضمون به كه است دعائى مستجاب

 قدرت دائره از كه است عواملى و اسباب شدن فراهم درخواست دعا مفهوم كه شودمى روشن گیرد، انجام كوششها و تالشها

 .است آسان او براى امرى هر و پايانبى قدرتش كه كسى از هم آن باشد بیرون انسان
 23به پدر مادر اسراء/ ربوطیات مآ -8

 َتْنَهْرُهما ال َو ُأفٍّ َلُهما َتُقْل َفال ماِكالُه َأْو َأَحُدُهما اْلِكَبرَ  ِعْنَدَك َيْبُلَغنَّ ِإمَّا ِإْحسانًا ِباْلواِلَدْيِن َو ِإيَّاُه ِإالَّ  َتْعُبُدوا َأالَّ  َربَُّك َقضى َو

 (90) َصغیرًا َربَّیاني َكما اْرَحْمُهما َربِّ ُقْل َو الرَّْحَمِة ِمَن الذُّلِّ َجناحَ  َلُهما اْخِفْض َو (93) َكريمًا َقْوالً  َلُهما ُقْل َو

 در دو، هر يا دو آن از يكى اگر. كنید احسان[ خود] مادر و پدر به و مپرستید را او جز كه كرد مقرر تو پروردگار و

. بگوى شايسته سخنى آنها با و مكن پرخاش آنان به و مگو «اوف[ »حتى] آنها به رسیدند سالخوردگى به تو كنار

 ُخردى در مرا كه چنان كن رحمت را دو آن پروردگارا،: »بگو و بگستر آنان بر فروتنى بال مهربانى، سر از و(93)

 .«پروردند

 :8عنکبوت/

 ُكْنُتْم ِبما َفُأَنبُِّئُكْم ُكْمْرِجُعَم ِإَليَّ  ُتِطْعُهما َفال ِعْلٌم ِبِه َلَك َلْیَس ما بي ِلُتْشِرَك جاَهداَك ِإنْ  َو ُحْسنًا ِبواِلَدْيِه اإلِْْنساَن َوصَّْیَنا َو

  َتْعَمُلوَن

 علم بدان كه را چیزى تا دركوشند تو با آنها اگر[ لى] و كند، نیكى خود مادر و پدر به كه كرديم سفارش انسان به و

 مكن اطاعت ايشان از گردانى، شريك من با ندارى

 نور علما-11

 . كسب دانش يكي از امتیازاتي است كه خداوند انسان ها را به آن تشويق فرمـوده اسـت

 را مورد توجه قرار دهیم البته اساس تعالیم ديني آن است كه در همه امور، پرواي الهي

 :989بقره/

 َعلیم ٍءَشيْ  ِبُكلِّ اهللَُّ وَ  اهللَُّ ُيَعلُِّمُكمُ  وَ  اهللََّ اتَُّقوا َو

 به شما تعلیم میدهـد؛ خداونـد بـه از )مخالفت فرمان ( خدا بپرهیزيد ! و خداوند 

 .چیز داناستهمه 



 :98حديد/

 َرحیم َغُفوٌر اهللَُّ َو مْ َلُك َيْغِفْر َو ِبِه َنَتْمُشو ُنوراً  َلُكْم َيْجَعْل َو َرْحَمِتِه ِمْن ِكْفَلْیِن ُيْؤِتُكْم ِبَرُسوِلِه آِمُنوا وَ  اهللََّ اتَُّقوا آَمُنوا الَّذيَن َأيَُّها يا

تا دو سهم از رحمتش اي كساني كه ايمان آورد هايد! تقواي الهي پیشه كنید و به رسولش ايمان بیاوريـد 

مردم و در مسیر زندگي خود ( راه ما ببخشد و براي شما نوري قرار دهد كـه بـا آن )در میـان به ش

 .مهربان استاهان شما را ببخشد ؛ و خداوند آمرزنـده و برويد و گن

 عدم تفاوت زن و مرد -2

 02 /غافر

 فیها ُيْرَزُقوَن اْلَجنََّة َيْدُخُلوَن َفُأولِئَك ُمْؤِمٌن ُهَو َو ُأْنثى َأْو َذَكٍر ِمْن صاِلحًا َعِمَل َمْن َو ِمْثَلها ِإالَّ ُيْجزى َفال َسیَِّئًة َعِمَل َمْن

 ِحساب ِبَغْیِر

شايستهاي انجام هر كس بدي كند ، جز بـه ماننـد آن كیفـر داده ن مـي شـود ؛ ولـي هـر كـس كـار 

ي میشوند و در آن روزي بدهد ـ خواه مرد يا زن ـ در حالي كـه مـؤمن باشـد آنهـا وارد بهـشت 

 حسابي به آنها داده خواهد شد

 132برتری اهل ايمان آل عمران/ -12

 برتريد شما كه مشويد، غمگین و مكنید سستى مؤمنید، اگر و

 ُمْؤِمنین ُكْنُتْم ِإنْ  األَْْعَلْوَن َأْنُتُم وَ  َتْحَزُنوا ال َو َتِهُنوا ال َو

 192بقره/

 جاَءَك الَّذي َبْعدَ  َأْهواَءُهْم َبْعَتاتَّ َلِئِن َو اْلُهدى ُهَو اهللَِّ  ُهَدى ِإنَّ  ُقْل ِملََّتُهْم َتتَِّبَع َحتَّى النَّصارى اَل َو اْلَیُهوُد َعْنَك َتْرضى َلْن َو

 َنصیٍر ال وَ  َوِليٍّ ِمْن اهللَِّ ِمَن َلَك ما اْلِعْلِم ِمَن

 ايِتهد تنها حقیقت، در: »بگو. كنى پیروى آنان كیش از آنكه مگر شوند،نمى راضى تو از ترسايان و يهوديان هرگز و

 كنى، پیروى آنان هوسهاى از باز شد، حاصل را تو كه علمى آن از پس چنانچه و.« است[ واقعى] هدايت كه خداست

 داشت نخواهى ياورى و سرور خدا برابر در

 

 بکار گیری ابزار ارزشی -11
 31کهف/

 َو ُدوني ِمْن َأْوِلیاءَ  ُذرِّيََّتُه َو ُذوَنُهَفَتتَِّخ َأ َربِِّه َأْمِر َعْن َفَفَسَق اْلِجنِّ ِمَن كاَن ِإْبلیَس ِإالَّ َفَسَجُدوا آِلَدمَ  اْسُجُدوا ِلْلَمالِئَكِة ُقْلنا ِإْذ َو

 ْلُمِضلِّیَنا ُمتَِّخَذ ُكْنُت ما وَ  َأْنُفِسِهْم َخْلقَ  ال َو األَْْرِض وَ  السَّماواِت َخْلَق َأْشَهْدُتُهْم ما (32) َبَدالً  ِللظَّاِلمیَن ِبْئسَ  َعُدو  َلُكْم ُهْم

 َعُضداً 

خودشان، حاضر ابلیس و فرزندانش [ را به هنگام آفرينش آسمان ها و زمین و نه به هنگام آفرينش ]

 نساختم! و من هیچ گاه گمراه كنندگان را دستیار خود قرار نمیدهم

 ام، پسنگرفتهخداوند عزيز میفرمايد: من كه خالق شما هـستم از ابـزار منفـي و ضـد ارزشـي بهـره 

 بپرهیزيد ويش ، از امور و شیوه هاي غیرصـحیح ،شما نیز در انجام مسئولیت هاي خ

 113-112هود / 

 الَّذيَن ِإَلى َتْرَكُنوا ال َو (119) َبصیٌر َتْعَمُلونَ  ِبما ِإنَُّه َتْطَغْوا ال َو َمَعَك تاَب َمْن َو ُأِمْرَت َكما َفاْسَتِقْم

 ُتْنَصُرون ال ُثمَّ َأْوِلیاَء ِمنْ  اهللَِّ ُدوِن ِمْن َلُكْم ما َو النَّاُر َفَتَمسَُّكُم َظَلُموا

و  هیچ ولي ا را فرا گیرد ؛ و در آن حال ،و بر ظالمان تكیه ننمايید كه موجب میشود آتش شم

 سرپرستي جز خدا نخواهید داشت؛ و ياري نمیشويد

 

 :35فصلت/

 ُتوَعُدون ُكْنُتْم الَّتي ِباْلَجنَِّة ُرواَأْبِش َو َتْحَزُنوا ال َو َتخاُفوا َأالَّ  اْلَمالِئَكُة َعَلْیِهُم َتَتَنزَُّل اْسَتقاُموا ُثمَّ اهللَُّ َربَُّنا قاُلوا الَّذيَن ِإنَّ

گان كردند، فرشتسـپس اسـتقامت !« پروردگار ما خداونـد يگانـه اسـت »به يقین كساني كه گفتند : 

به آن بهشتي كه به شما نترسید و غمگین مباشید و بـشارت بـاد بـر »ب ر آنان نازل میشوند كه : 

 !شما وعده داده شده است

 

 خد دوستی -12

 90توبه/



 َكساَدها َتْخَشْوَن ِتجاَرٌة َو اْقَتَرْفُتُموها َأْمواٌل َو َعشیَرُتُكْم َو َأْزواُجُكْم َو ِإْخواُنُكْم َو َأْبناُؤُكْم َو آباُؤُكْم كاَن ِإْن ُقْل

 ال اهللَُّ َو ِبَأْمِرِه اهللَُّ َيْأِتَي ىَحتَّ َفَتَربَُّصوا َسبیِلِه في ِجهاٍد َو َرُسوِلِه َو اهللَِّ ِمَن ِإَلْیُكْم َأَحبَّ َتْرَضْوَنها َمساِكُن َو

 اْلفاِسقین اْلَقْوَم َيْهِدي

دست آورد هايد و اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طايفه ي شما ، و اموالي كـه بـه »بگو: 

داريد، در نظرتان از خداوند و كه از كسا د شدنش میترسید و خانه هـا يي كـه بـه آن عالقـه تجارتي 

باشید كه خداوند عذابش را بر شما نازل كند ! پیامبرش و جهاد در راهش محبوبتر است ، در انتظار ايـن 

 !نمیكندو خداوند جمعیت نا فرمانبردار را هدايت 

 :124طه/

 َحَشْرَتني ِلَم َربِّ قاَل (190) َأْعمى اْلِقیاَمِة َيْوَم َنْحُشُرهُ  َو َضْنكًا َمعیَشًة َلُه َفِإنَّ ِذْكري َعْن َأْعَرَض َمْن َو

 (191) ُتْنسى اْلَیْوَم َكذِلَك َو َفَنسیَتها آياُتنا َأَتْتَك َكذِلَك قاَل (193) َبصیرًا ُكْنُت َقْد َو َأْعمى

روز قیامت، او را وي گردان شود ، زندگي )سخت و ( تنگي خواهد داشت ؛ و و هر كس از ياد من ر

 «!نابینا محشور میكنیم

 31آل عمران/

 ِإنَّ َف َتَولَّْوا َفِإْن الرَُّسوَل وَ  اهللََّ َأطیُعوا ُقْل (31) َرحیٌم َغُفوٌر اهللَُّ َو ُذُنوَبُكْم َلُكْم َيْغِفْر َو اهللَُّ ُيْحِبْبُكُم َفاتَِّبُعوني اهللََّ ُتِحبُّوَن ُكْنُتْم ِإْن ُقْل

 (39) اْلكاِفريَن ُيِحبُّ ال اهللََّ

 خداوند و ببخشايد، شما بر را شما گناهان و بدارد دوستتان خدا تا كنید پیروى من از داريد، دوست را خدا اگر: »بگو

 را كافران خداوند قطعًا شدند، رويگردان اگر پس.« كنید اطاعت را[ او] پیامبر و خدا: »بگو (31.« )است مهربان آمرزنده

 (39. )ندارد دوست

 مسابقه در خوبی ها -13

 هر طايف هاي، قبل هاي دارد كه خداوند آن را تعیین كرده است ؛ در نیكي ها و اعمال 

 رسـتاخیز (  خیر، بر يكديگر سبقت بجويید ! هر جا باشید ، خداوند همه شـما را )در روز

 حاضر میكند؛ زيرا او بر هر كاري تواناست

 توسل -10

 64نساء/

 َلَوَجُدوا الرَُّسوُل َلُهُم اْسَتْغَفَر َو اهللََّ َفاْسَتْغَفُروا جاُؤَك َأْنُفَسُهْم َظَلُموا ِإْذ َأنَُّهْم َلْو َو اهللَِّ ِبِإْذِن ِلُیطاَع ِإالَّ  َرُسوٍل ِمْن َأْرَسْلنا ما َو

 َرحیما َتوَّاباً  اهللََّ

 ودند،ب كرده ستم خود به وقتى آنان اگر و. كنند اطاعت او از الهى توفیق به آنكه مگر نفرستاديم را پیامبرى هیچ ما و

 پذيِرتوبه را اخد قطعًا كرد،مى آمرزش طلب آنان براى[ نیز] پیامبر و خواستندمى آمرزش خدا از و آمدندمى تو پیش

 يافتندمى مهربان

 72یوسف/

 (28) الرَّحیُم اْلَغُفوُر ُهوَ  ِإنَُّه َربِّي َلُكْم َأْسَتْغِفُر َسْوَف قاَل (26) خاِطئیَن ُكنَّا ِإنَّا ُذُنوَبنا َلنا اْسَتْغِفْر َأباَنا يا قاُلوا

 شما براى پروردگارم از دىزو به: »گفت.« بوديم خطاكار ما كه خواه آمرزش ما گناهان براى پدر، اى: »گفتند

 .است مهربان آمرزنده همانا او كه خواهم،مى آمرزش
 114توبه/

 َحلیمٌ  ألََوَّاٌه ِإْبراهیَم ِإنَّ  ْنُهِم َتَبرََّأ هللَِِّ َعُدو  َأنَُّه َلُه َتَبیََّن َفَلمَّا ِإيَّاُه َوَعَدها َمْوِعَدٍة َعْن ِإالَّ ألَِبیِه ِإْبراهیَم اْسِتْغفاُر كاَن ما َو

 شد روشن او براى كه هنگامى[ لى] و. نبود بود، داده او به كه اىوعده براى جز پدرش براى ابراهیم آمرزش طلب و

 .بود بردبار دلسوزى ابراهیم، راستى،. جست بیزارى او از خداست، دشمن وى كه

 130بقره/

 َتْشُعُرونَ  ال لِكْن َو َأْحیاٌء َبْل َأْمواٌت اهللَِّ َسبیِل في ُيْقَتُل ِلَمْن َتُقوُلوا ال َو

 .دانیدنمى شما ولى اندزنده بلكه نخوانید، مرده شوند،مى كشته خدا راه در كه را كسانى و

 دنیا -13

 10آل عمران/

 اْلُمَسوََّمِة اْلَخْیِل َو اْلِفضَِّة َو الذََّهِب ِمَن اْلُمَقْنَطَرِة اْلَقناطیِر َو اْلَبنیَن وَ  النِّساِء ِمَن الشََّهواِت ُحبُّ ِللنَّاِس ُزيَِّن

 اْلَمآب ُحْسُن ِعْنَدُه اهللَُّ َو الدُّْنیا اْلَحیاِة َمتاُع ذِلَك اْلَحْرِث َو األَْْنعاِم َو

ممتاز و چهار محبت امور مادي ، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طال و نقره و اسب هـا ي 

آزمايش و تربیت شوند ؛ پايان و زراعت ، در نظر مـردم جلـوه داده شـده اسـت ؛ )تـا در پرتـو آن ،



سرمايه زندگي پست )مادي( است و  ( اينها )در صورتي كه هدف نهايي آد میرا تـشكیل دهنـد ولي (

 خداستسـرانجام نیـك )و زنـدگي و اال و جـاودان (، نـزد 

 26رعد/

 َمتاع ِإالَّ اآْلِخَرِة يِف الدُّْنیا اْلَحیاُة َما َو الدُّْنیا ِباْلَحیاِة َفِرُحوا َو َيْقِدُر َو َيشاُء ِلَمْن الرِّْزَق َيْبُسُط اهللَُّ

در برابر آخرت، ولي آنان ]كافران[ به زندگي دنیا، شاد و خوشحال شدند ؛ در حالي كه زندگي دنیا 

 متاع ناچیزي است

 امتحان سنت -11

 3و2عنکبوت/

 َلَیْعَلَمنَّ َو َدُقواصَ  الَّذيَن اهللَُّ َفَلَیْعَلَمنَّ َقْبِلِهْم ِمْن الَّذيَن َفَتنَّا َلَقْد َو (9) ُيْفَتُنوَن ال ُهْم َو آَمنَّا َيُقوُلوا َأْن ُيْتَرُكوا َأْن النَّاسُ  َحِسَب َأ

 (3) كاِذبیَناْل

 كه را كسانى يقین، به و (9) گیرند؟نمى قرار آزمايش مورد و شوندمى رها آورديم، ايمان گفتند تا كه پنداشتند مردم آيا

 .دارد معلوم[ نیز] را دروغگويان و دارد معلوم اندگفته راست كه را آنان خدا تا آزموديم، بودند اينان از پیش

 100بقره/

 َأصاَبْتُهْم ِإذا الَّذيَن (133) الصَّاِبريَن َبشِِّر َو الثََّمراِت َو األَْْنُفسِ  وَ  األَْْمواِل ِمَن َنْقٍص َو اْلُجوعِ  َو اْلَخْوِف ِمَن ٍءِبَشْي َلَنْبُلَونَُّكْم َو

 (136) اْلُمْهَتُدوَن ُهُم ُأولِئَك َو َرْحَمٌة َو َربِِّهْم ِمنْ  َصَلواٌت َعَلْیِهْم ُأولِئكَ  (131) راِجُعوَن ِإَلْیِه ِإنَّا َو هللَِِّ ِإنَّا قاُلوا ُمصیَبٌة

 ده مژده و آزمايیممى محصوالت و جانها و اموال در كاهشى و گرسنگى، و ترس[ قبیِل] از چیزى به را شما قطعًا و

 باز او سوى به و هستیم، خدا آِن از ما: »گويندمى برسد، آنان به مصیبتى چون كه كسانى[ همان]  (133: )را شكیبايان

 (136. )ايشانند خود[ هم] يافتگانراه و[ باد] پروردگارشان از رحمتى و درودها ايشان بر (131.« )گرديممى

 


